2. számú kiegészítő tájékoztatás

Ajánlatkérő:
név: Felcsút Község Önkormányzata
cím: 8086 Felcsút, Fő út 75.

Közbeszerzési eljárás tárgya:
Közszolgáltatói szerződés a „Felcsút Község közigazgatási területén keletkező
települési szilárd kommunális hulladék gyűjtése, szállítása, valamint évenkénti
lomtalanítás elvégzése 5 év határozott időre”
Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa:
Nemzeti, nyílt a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás

I. Kérdések és válaszok:
1. Kérdés:
Kérjük Ajánlatkérő tájékoztatását, hogy a 2014.12.05-én adott Kiegészítő
tájékoztatás 13. válaszában fogalmazási hiba történt-e, és valójában nem azt
kívánták-e válaszolni, hogy „a jogszabályokban maximált díjakat a megajánlott
díjak nem haladhatják meg”? Amennyiben nem, úgy kérjük tájékoztatásukat, hogy
az ezen előírásnak megfelelő, a megajánlott díjaknál alacsonyabb jogszabályokban
maximált díjak esetében milyen felhatalmazás alapján kerülhet sor a megajánlott
díjak alkalmazására?
Válasz:
Kompenzálásra nincs lehetőség, a jogszabályokban maximált díjakat a megajánlott
díjak nem haladhatják meg.

2. Kérdés:
Kérjük Ajánlatkérőt, hogy adja meg alkalmazott edény méretenként a Ht. 91. § (7)
bekezdés szerinti, jelenleg hatályos nem természetes személy ingatlanhasználókra
vonatkozó nettó ürítési díjakat. A 2014.12.05-én adott Kiegészítő tájékoztatás 10.
válaszában nem természetes személy ingatlanhasználókra vonatkozó nettó ürítési
díjak alatt „120 literes önkormányzati edényzet” került szerepeltetésre, azonban a
Ht. 91. § (6) bekezdés szerint a többek között az Önkormányzat és intézményei
természetes személy ingatlanhasználóknak minősülnek: „E § vonatkozásában a
költségvetési szervre és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény szerinti ápolást, gondozást nyújtó intézményre a természetes
személy ingatlanhasználóra irányadó szabályokat kell alkalmazni.”
Válasz:
Az eljárást megindító felhívás módosításra kerül, annak feladásáról tájékoztatjuk az
érdekelt gazdasági szereplőket.
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Természetes személy ingatlanfelhasználó nettó ürítési díj 2014. december 31-ig:
− 60 literes edényzet: 177,16-Ft/ürítés
− 120 literes edényzet: 322,05,-Ft/ürítés
− 1.100 literes konténer: 3.199,21,-Ft/ürítés
Nem természetes személy ingatlanfelhasználóra vonatkozóan 2012. december 31én hatályos ürítési díjakat 4,2%-kal növelten, és rezsicsökkentéssel nem érintett
módon.
A nettó díjak a rendeletben az alábbiak voltak:
− 60 literes edényzet: 205,- Ft/ürítés
− 120 literes edényzet: 373,- Ft/ürítés
− 240 literes edényzet: 747,- Ft/ürítés
Ezek emelten 4,2%-kal
− 60 literes edényzet: 213,61,- Ft/ürítés
− 120 literes edényzet: 388,66,- Ft/ürítés
− 240 literes edényzet: 778,374,- Ft/ürítés
3. Kérdés:
A Ht. 91. § (7) "A nem természetes személy ingatlanhasználó részére kiállított
számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő összeg
nem haladhatja meg a települési önkormányzat 2012. december 31-én hatályos
rendeletében meghatározott - kedvezmények és mentességek nélküli – teljes
közszolgáltatási díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegét.
(8) Ha a nem természetes személy ingatlantulajdonos vonatkozásában a települési
önkormányzat 2012. december 31-én külön díjat nem alkalmazott, a (7) bekezdés
esetében közszolgáltatási díjnak
a) a települési önkormányzat rendeletében általánosan megállapított, vagy
b) a természetes személy ingatlantulajdonos által - kedvezmények és mentességek
nélkül – fizetett közszolgáltatási díjat kell tekinteni."
A Ht. 2013. január 01-től a fogyasztók két csoportja, a természetes személyek és a
nem természetes személyek részére más-más hulladékgazdálkodási díj
alkalmazását írja elő.
A 2014.12.05-én adott Kiegészítő tájékoztatás 10. és 11. válaszai alapján az
Ajánlatkérő a lakossági kedvezményes (2012.04.14-én hatályos és rezsicsökkentett)
közszolgáltatási díj megajánlását és alkalmazását várja el ajánlattevőtől a nem
természetes személy ingatlanhasználók esetében.
1.) Ez az ajánlat kérés ellentétes a Ht. 91. § (7) – (8) bekezdéseivel, mert a
fogyasztói csoportok közötti megkülönböztetést megszünteti.
2.) Álláspontunk szerint ellentétes a 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 1.§ (1)
bekezdésével, mert hiányzik a Ht.-vel való összhangja.
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3.) Közvetett állami (önkormányzati) támogatás nyújtásáról rendelkezik. A
támogatások nyújtását az Európai Unió szabályai tiltják, a tagállamoknak a de
minimis támogatások nyújtásának eljárási rendjét szabályozni kell.

Válasz:
Az eljárást megindító felhívás módosításra kerül, melyben a kedvezményes díj
szófordulat törölve lesz.

II. Ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbítása:
Az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbítására sor kerül-e a Kbt. 42. § (3)
bekezdése alapján:
IGEN / NEM
Igen válasz esetén az új ajánlattételi/részvételi határidő, mely időpontig lehetőség
van a dokumentáció beszerzésére:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum:

2014/12/19 (nap/hó/év)

Időpont: 09:00

III. A dokumentáció bizonyos részének módosítása, semmissége:
Ajánlatkérő a Kbt. 42. § (3) bekezdésére tekintettel módosítja a dokumentáció alábbi
részeit, illetve a Kbt. 45. § (6) bekezdésére tekintettel közli, hogy van-e
dokumentációnak (kiegészítő iratnak) olyan része, amely semmis (tekintettel arra,
hogy a dokumentáción belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően
szerepel, vagy a dokumentáció valamely eleme eltér az eljárást megindító
felhívástól, a több szakaszból álló eljárás ajánlattételi felhívásától vagy a Kbt-től):
IGEN / NEM
Igen válasz esetén a semmisnek tekintett elemek a következők:
A módosított teljes dokumentáció korrektúrával kiemelt változatát mellékelve
csatoljuk.

IV. A kiegészítő tájékoztatás mellékletei:
A kiegészítő tájékoztatásnak vannak mellékletei:

IGEN / NEM
− 1. kötet AD Felcsút hulladékszállítás_MOD
− 1. kötet AD Felcsút hulladékszállítás_MOD formany
− 2. kötet Szerz. felt Felcsút hulladékszállítás_MOD
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3. kötet ML Felcsút hulladékszállítás-MoD
4. kötet Ajánlati ár Felcsút hulladékszállítás-MoD

Kovács Péter
Ügyvezető
Kp. Kft. - a közbeszerzési eljárás lebonyolítója

414. oldal

