Együttmőködési megállapodás
/Eseti Közbeszerzési Szabályzat/
A települési szilárd hulladék összegyőjtésére és ártalmatlanításra
történı átadásra irányuló közszolgáltatás megszervezésére

Amely létrejött
Mátraballa Község Önkormányzata (székhelye: 3247 Mátraballa, Iskola u. 5.)
képviseletében Forgó János László polgármester,
Mátraderecske Község Önkormányzata (székhelye: 3246 Mátraderecske, Hısök tere 12.)
képviseletében Zám Ferenc polgármester,
Parád Nagyközség Önkormányzata (székhelye: 3240 Parád, Kossuth L. út 91.)
képviseletében Nagy Oszkár polgármester,
Recsk Nagyközség Önkormányzata (székhelye: 3245 Recsk, Kossuth L. út 165.)
képviseletében Holló Imre polgármester,
Sirok Község Önkormányzata (székhelye: 3332 Sirok, Borics Pál u. 6.) képviseletében
Lakatos István polgármester,
Terpes Község Önkormányzata (székhelye: 3333 Terpes, Május 1. u. 1.) képviseletében
Zvaráné Béres Mária polgármester (az Együttmőködési megállapodást aláíró települési
önkormányzatok együttesen a továbbiakban: Önkormányzatok)
között az alulírott helyen és napon a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
(Ötv.) 10. § (1) bek. e) pontja, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl
szóló 1997. évi CXXXV. törvény 19. §-a és a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról
és a közszolgáltatási szerzıdésrıl szóló 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet 1. §-ának
rendelkezései alapján, a megállapodást jóváhagyó képviselı-testületi felhatalmazások
birtokában az alábbi feltételek szerint.

Az együttmőködés alapjai
1.) A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 21. § (1) bekezdése
alapján az Önkormányzatok kötelezıen ellátandó közszolgáltatásként az
ingatlantulajdonosoknál keletkezı települési hulladék kezelésére hulladékkezelési
közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szerveznek, és tartanak fenn.
2.) A Hgt. 22. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzatok a
hulladékgazdálkodási feladataik ellátása érdekében, a törvény céljainak és alapelveinek
figyelembevételével együttmőködnek egymással. Együttmőködésük tartalmát és feltételeit
együttmőködési vagy a társulási törvény szerinti társulási szerzıdésben állapítják meg.
3.) A helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV.
törvény 19. §-a szerint a helyi önkormányzatok képviselı-testületei feladatkörükben
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egymással eseti és rendszeres kapcsolatot alakíthatnak ki feladataik hatékonyabb,
eredményesebb és színvonalasabb ellátása érdekében.
4.) A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerzıdésrıl szóló
224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet 1. §-ának rendelkezései alapján, ha az
Önkormányzatok a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi hulladékkezelési
közszolgáltatást együttmőködési megállapodás keretében közösen kívánják megszervezni,
a közbeszerzési eljárást megindító felhívásukat közösen készítik el, illetve teszik közzé.
5.) Fenti jogszabályi felhatalmazások alapján az Önkormányzatok a jelen Együttmőködési
megállapodást kötik.

Elızmények
6.) Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
helyi hulladékkezelési közszolgáltatást közösen kívánják megszervezni. Önkormányzatok
tagjai a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak (székhelye: 3300
Eger, Dobó István tér 2.), amelyet a tagönkormányzatok a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban:
Ttv.) alapján jogi személyiséggel rendelkezı önkormányzati társulásként hoztak létre
közigazgatási területükön regionális integrált hulladékgazdálkodási rendszer kialakítására,
az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi elıfeltételek megteremtésére és az európai
uniós követelményrendszer megvalósításának elısegítése céljából. A tagönkormányzatok
Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Jász-Nagykun-Szolnok megye térségeiben a
saját közigazgatási területükön keletkezett szilárdhulladék kezelésének megoldására,
valamint a közigazgatási területükön található elavult, önkormányzati tulajdonú
szilárdhulladék lerakók elıírásszerő rekultivációs feladatainak elvégzése céljából
alapították és tartják fenn a 80 települési önkormányzat tagi részvételével mőködı
Társulást. A tagönkormányzatok, így Önkormányzatok is kötelezettséget vállaltak arra,
hogy a közigazgatási területükön keletkezı szilárd-hulladék elhelyezésére és kezelésére a
hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésével létrejövı, a Társulás által koncessziós tárgyú
közbeszerzési eljárás révén megépített hulladékgazdálkodási rendszerelemeket (úgymint
szilárdhulladék lerakó, átrakóállomások) veszik igénybe. A Társulás területén a települési
szilárd hulladék begyőjtését és az ártalmatlanításra történı elszállítását végzı (helyi)
közszolgáltatók a tagönkormányzatok által árhatóságként meghatározott hulladékkezelési
díj ellenében győjtik a kommunális szilárd hulladékot és szállítják azt a Társulás által kiírt
koncessziós közbeszerzési eljárás nyertese által megépített átrakóállomásra, vagy
szilárdhulladék lerakóra.
7.) A helyi közszolgáltatók által végzendı hulladék győjtésére és szállítására irányuló
szolgáltatás közszolgáltatás, mely ellátása magában foglalja a települési szilárd hulladék
begyőjtését, elszállítását a hulladékgazdálkodási rendszer elemeiként megépített
átrakóállomásokra vagy a hulladéklerakóra. Ezen tevékenységet a tagönkormányzatokkal
jogviszonyban álló (helyi) közszolgáltatók végzik.
8.) A Társulás a célul kitőzött és a hulladékgazdálkodási rendszerelemek kiépítésére és
mőködtetésére nyílt, szolgáltatási koncesszió tárgyú közbeszerzési eljárást folytatott le,
míg a tagönkormányzatok a helyi közszolgáltatói feladatok ellátására (győjtés és szállítás)
közszolgáltatót választanak ki a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelı
eljárásrendben. A Tárulás a KÉ-14023/2007 számon a Közbeszerzési Értesítıben
megjelent ajánlati felhívással, „Szolgáltatási koncesszió keretében a Heves Megyei
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Regionális Hulladékgazdálkodási rendszerelemek engedélyezési- és kiviteli terveinek
elkészítése, a munkák elvégzéséhez szükséges minden engedély beszerzése és a
kivitelezési munkák megvalósítása, továbbá a megépített mővek közszolgáltatás keretében
2030. április 1. napjáig történı üzemeltetése” tárgyban közbeszerzési eljárást folytatott le,
amelynek nyertese az AVE Magyarország Hulladékgazdálkodási Kft. (székhelye: 1062
Budapest, Andrássy út 64.; a Fıvárosi Bíróságon, mint cégbíróságon a Cg. 01-09-267745
cégjegyzékszámon nyilvántartva) lett, akivel a Koncessziós megállapodás (továbbiakban:
Koncessziós megállapodás) a rendszerelemek kiépítésére és azok 2030. április 1. napjáig
tartó hasznosítási jog keretében történı üzemeltetésére aláírásra került. A jelen
megállapodás szempontjából releváns hulladékgazdálkodási rendszerelemek az alábbiak:
a. 500 000 m3 / 1. ütem kapacitású, kettıs szigeteléssel ellátott hulladéklerakó
(Hejıpapi külterület 073/5 hrsz.);
b. Eger Déli Iparterületen az egri belterületi 10525/11 és 10525/12 hrsz-okon
megépült szilárdhulladék-átrakó állomás.

Az együttmőködés keretei
9.) Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a települési szilárd hulladék összegyőjtését
és ártalmatlanítás céljából történı elszállítását végzı helyi közszolgáltató kiválasztására
irányuló közbeszerzési eljárásukat közösen, egy közbeszerzési eljárás keretében valósítják
meg. Ennek keretében:
a. Az eljárást megindító felhívásukat közösen, valamennyi Önkormányzat
közigazgatási területére kiterjedıen teszik közzé;
b. Gesztorként Recsk Nagyközség Önkormányzata jár el, aki az eljárást egyben a
többi önkormányzat képviseletében is folytatja a jelen együttmőködési
megállapodásban foglalt feltételekkel és eljárásrend mellett;
c. Önkormányzatok a közszolgáltatást egy ellátási területként
megszervezni, ezért nem biztosítanak részajánlat-tételi lehetıséget;

kívánják

d. Az egyes önkormányzatokat érintı speciális szolgáltatási igények miatt az
eljárás eredményeként a nyertes ajánlattevıvel a Közszolgáltatási
szerzıdéseket az önkormányzatok egyenként kötik meg, az önkormányzatok az
eljárás eredményeként megkötendı közszolgáltatási szerzıdések teljesítéséért
egyetemleges kötelezettséget nem vállalnak, azt kizárják. Önkormányzatokat
közös, egyetemleges felelısség kizárólag a jelen Együttmőködési
megállapodás keretében szabályozott közbeszerzési eljárás lefolytatása során
terheli;
e. A közbeszerzési eljárás valamennyi alapdokumentumához (ajánlattételi
felhívás, bírálat elıkészítı szakvélemény, bírálati dokumentumok, ajánlatok,
stb.) egymásnak korlátlan betekintést és hozzáférést biztosítanak;
f. Az eljárás során szükséges döntések meghozatalát a jelen együttmőködési
megállapodásban részletezett módon és feltételekkel biztosítják.
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A közbeszerzési eljárás menete és szabályai
Az Eseti Közbeszerzési Szabályzat
10.) Önkormányzatok a települések szilárd (kommunális) hulladékának összegyőjtése és
ártalmatlanításra történı elszállítása tárgyában nyílt közbeszerzési eljárást indítanak,
amelynek ajánlattételi felhívását és ajánlati dokumentációját a jelen Együttmőködési
megállapodást elfogadó és annak aláírására a polgármestereknek felhatalmazást adó
ülésükön a képviselı-testületek elfogadták. A képviselı-testületek ugyanezen ülésükön
elrendelték, hogy a beszerzés az önkormányzatok 2009. évi közbeszerzési terveiben
átvezetésre kerüljön.
11.) Önkormányzatok a jelen Együttmőködési megállapodást jóváhagyó határozatukkal
akként döntöttek, hogy a korábban jóváhagyott Közbeszerzési szabályzataik hatálya alól a
jelen, szolgáltatási koncesszió tárgyú közbeszerzési eljárást kiveszik a közszolgáltatás
közös megszervezésére tekintettel szükséges eljárási kérdések szabályozása érdekében.
Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás a jelen beszerzés
tekintetében egyúttal a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 6. § (2)
bekezdése alapján az általános Közbeszerzési szabályzatuktól eltérı szabályokat
megállapító együttes közbeszerzési szabályzatnak is minısül, ezért arra valamennyi, a
Kbt-ben a közbeszerzési szabályzatokra megállapított jogszabályi rendelkezés vonatkozik.
Önkormányzatok kötelesek ezért a jelen Együttmőködési megállapodás nyilvánosságát
biztosítani, azt a közbeszerzési eljárások dokumentálásra vonatkozó szabályok szerint
megırizni.
Az Eseti Közbeszerzési Szabályzat célja
12.) Önkormányzatok a közpénzek ésszerő felhasználása átláthatóságának és széles körő
nyilvános ellenırizhetıségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny
tisztaságának és nyilvánosságának, az esélyegyenlıség és egyenlı bánásmód biztosítása
érdekében, a szolgáltatási koncesszió tárgyú, települési szilárd hulladék összegyőjtésére és
ártalmatlanítás céljából történı elszállítására irányuló jelen beszerzésre (a továbbiakban:
közbeszerzés) tekintettel alkották meg az Eseti Közbeszerzési Szabályzatot
(továbbiakban: Szabályzat).
13.) A Szabályzat célja, hogy a Kbt-vel, valamint annak végrehajtási rendeleteivel
összhangban a fenti tárgyú közbeszerzésre vonatkozóan meghatározza:
- a közbeszerzési eljárás elıkészítésének, lefolytatásának felelısségi rendjét,
- az Önkormányzatok nevében eljáró, illetıleg az eljárásba bevont személyek, illetıleg
szervezetek felelısségi körét,
- a közbeszerzési eljárás dokumentálási rendjét,
- a közbeszerzési eljárás során hozott döntésekért felelıs személyt, személyeket,
illetıleg testületeket.
14.) A közbeszerzést a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás által
megbízott és finanszírozott hivatalos közbeszerzési tanácsadó (a továbbiakban:
Tanácsadó) készíti elı és hajtja végre.
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A Szabályzat hatálya
15.)

A Szabályzat személyi hatálya kiterjed:
- az Önkormányzatokra, azok testületeire és törvényes képviselıikre, valamint az
általuk fenntartott és mőködtetett polgármesteri hivatalok (körjegyzıségek)
munkatársaira,
- a közbeszerzést elıkészítı, a közbeszerzési eljárásokba bevont személyre,
- a Bíráló Bizottságra,
- döntéshozó személyekre, testületre.

16.) Az eljárást megindító hirdetmény jogszerőségét a Társulás által megbízott hivatalos
közbeszerzési tanácsadó ellenjegyzésével igazolja. Az eljárást megindító hirdetményt nem
lehet ellenjegyezni, ha az sérti a közbeszerzésre, illetıleg a közbeszerzési eljárásra
vonatkozó szabályokat. Az eljárást megindító hirdetmény ellenjegyzése nélkül a
közbeszerzési eljárás nem indítható meg.
A közbeszerzés tisztaságának és alapelveinek betartását biztosító szabályok
17.) A közbeszerzési eljárás elıkészítésébe, illetve lefolytatásába bármilyen módon bevont
személy a bevonását megelızıen köteles összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot
tenni.
18.) A közbeszerzési eljárás elıkészítésébe, illetve lefolytatásába bármilyen módon bevont
személy haladéktalanul köteles írásban, részletesen tájékoztatni az ıt megbízó személyt,
ha a közbeszerzési eljárás tekintetében bárki részérıl, bármilyen, az eljárás tisztaságát
veszélyeztetı és a Kbt. alapelveit sértı cselekményt észlel.
A közbeszerzési eljárások dokumentálása
19.) A közbeszerzési eljárások egyes lépéseit - azok elıkészítésétıl az eredmény
kihirdetéséig, illetve a szerzıdés teljesítéséig, a jogorvoslati eljárás jogerıs befejezéséig
terjedıen - a Tanácsadó köteles írásban dokumentálni.
20.) A közbeszerzési eljárás elıkészítésével, lefolytatásával és a szerzıdés(ek)
teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratnak a közbeszerzési eljárás lezárulásától,
illetve a szerzıdés teljesítésétıl, valamint a jogorvoslati eljárás jogerıs befejezésétıl, az
összesített közbeszerzési tervet annak meghozatalától számított 5 évig történı
megırzésérıl - a Polgármesteri Hivatal irattára útján – Recsk Nagyközség Önkormányzata
gondoskodik.
A közbeszerzési eljárások előkészítése, szakértő bevonása
21.) A közbeszerzési eljárás megindításáról a jelen Együttmőködési megállapodás,
valamint a Tanácsadó által elıkészített ajánlattételi felhívás és dokumentáció
jóváhagyásával egyidejőleg az Önkormányzatok Képviselı-testületei döntöttek.
A bíráló bizottság tagjai
22.) Az ajánlatok elbírálásának szakmai elıkészítésére Önkormányzatok 8 tagból álló
Bíráló Bizottságot hoznak létre. A Bíráló Bizottság tagjait az Önkormányzatok az
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alábbiak szerint jelölik ki. A közbeszerzési eljárás elıkészítése, a felhívás és a
dokumentáció elkészítése, az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az
Önkormányzatok, mint ajánlatkérık nevében eljáró, illetıleg az eljárásba bevont
személyeknek, illetıleg szervezeteknek megfelelı – a közbeszerzés tárgya szerinti,
közbeszerzési, jogi és pénzügyi – szakértelemmel kell rendelkezniük.
23.)

A Bíráló Bizottság tagjai:
- az eljárásba bevont Tanácsadó,
- a Társulás jogtanácsosa,
- a Képviselı-testületek által delegált egy-egy személy (összesen 6 fı).

Az eljárásba bevont személyek kiválasztásakor az összeférhetetlenségi szabályokat be kell
tartani. (Kbt. 10.§)
24.) A Bíráló Bizottság határozatképes, ha tagjainak több, mint a fele az ülésén jelen van.
A Bizottság az elnökét a Képviselı-testületek által delegált személyek közül maga
választja meg, egyszerő szavazattöbbséggel. A Bizottság munkája során meghozandó
határozatait a bizottság a jelen lévı tagjai szavazatainak egyszerő többségével hozza.
Az ajánlati felhívás elkészítése
25.) Az ajánlati felhívást és a dokumentációt a Tanácsadó készítette elı, azokat az
Önkormányzatok Képviselı-testületei az eljárás megindításáról és a jelen Együttmőködési
megállapodás jóváhagyásáról hozott döntésükkel fogadták el. Jóváhagyást követıen a
Tanácsadó gondoskodik az ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítıben történı
közzétételérıl, illetve a közzététel díjának átutalásáról.
26.) A felhívást tartalmazó hirdetmény feladását követıen a Szerkesztıbizottság
hiánypótlási felhívása esetén a Tanácsadó haladéktalanul intézkedik a hiány pótlására,
illetve a jogszabályba ütközı elıírás kiküszöbölésére.
Az ajánlati dokumentáció rendelkezésre bocsátása
27.) Az ajánlati dokumentációt a Tanácsadó bocsátja az ajánlattevık rendelkezésére. A
kiegészítı tájékoztatást igénylı kérdésekre adandó válaszok írásban történı rögzítése és
az ajánlattevık részére történı megküldése a Tanácsadó feladata.
Az ajánlatok felbontása
28.) Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határidı lejártának
idıpontjában kell megkezdeni. A bontás mindaddig tart, amíg a határidı lejártáig
benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül. Az ajánlatokat a Bíráló Bizottság kijelölt
tagjaként a Tanácsadó bontja, ahol a Bíráló Bizottság tagjai is jelen lehetnek.
29.) Az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérıként eljáró Önkormányzatok saját
Közbeszerzési Szabályzataiban nevesített személyek, az ajánlattevık, valamint az általuk
meghívott személyek lehetnek jelen.
30.) Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevık nevét, címét (székhelyét,
lakóhelyét), valamint azokat a fıbb, számszerősíthetı adatokat, amelyek a bírálati
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szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok bontása során
jegyzıkönyvet kell felvenni, amely a Tanácsadó feladata. A bontási jegyzıkönyvet a
Tanácsadó a bontástól számított öt napon belül meg küldi az összes ajánlattevınek.
Az ajánlatok elbírálása
31.) A Bíráló Bizottság tagjai, illetve az eljárás lefolytatásával megbízott Tanácsadó a
beérkezett ajánlatokról az ajánlati felhívásban meghatározott szempontrendszer szerint
bírálati jegyzıkönyvet készítenek, amely különösen az alábbiakat tartalmazza:
-

az ajánlattevı nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét),
az ajánlattevı által kért ellenszolgáltatást,
az ajánlattevı megfelel-e a teljesítéshez szükséges pénzügyi-gazdasági feltételeknek
(az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételek szerint),
az ajánlattevı mőszaki-technikai szempontból alkalmas-e a teljesítésre (az ajánlati
felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételek szerint),
a bírálati szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülı adatokat,
az ajánlattevı érvényes ajánlatot adott-e.
Hiánypótlások rendje

32.) Önkormányzatok az összes ajánlattevı számára, azonos feltételekkel biztosítják a
hiánypótlás lehetıségét. A hiánypótlás a kizáró okokkal, az alkalmassággal kapcsolatos
igazolások és nyilatkozatok, illetıleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban az
ajánlat részeként benyújtásra elıírt egyéb iratok utólagos csatolására, illetve
hiányosságainak pótlására terjedhet ki, továbbá az ajánlattal kapcsolatos formai
elıírásoknak való utólagos megfeleltetésre irányulhat. Hiánypótlásnak van helye akkor is,
ha az ajánlattevı nem megfelelı példányszámban nyújtotta be ajánlatát.
33.) A hiánypótlásról a Tanácsadó egyidejőleg, közvetlenül, írásban tájékoztatja az összes
ajánlattevıt és a Bíráló Bizottság tagjait, megjelölve a határidıt, továbbá ajánlatonként a
hiányokat.
34.) A Tanácsadó köteles meggyızıdni arról, hogy a hiánypótlás(oka)t követıen – adott
esetben – a benyújtott ajánlati példányok hiánypótlással nem érintett tartalma
megegyezik-e az eredeti ajánlat tartalmával. Eltérés esetén, vagy ha a hiánypótlást nem,
vagy nem megfelelıen teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt (példányokat)
veheti figyelembe az elbírálás során.
35.) A Bíráló Bizottság szakvéleményében megállapítja, hogy - az ajánlati felhívásban
megfogalmazott értékelési szempontokat figyelembe véve - melyik ajánlat a
legkedvezıbb.
Tájékoztatás az ajánlatok elbírálásáról
36.) A Bíráló Bizottság köteles az ajánlattevıt írásban – a Tanácsadó útján - tájékoztatni
kizárásáról, a szerzıdés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról,
ajánlatának a Kbt. 88. § (1) bekezdése szerinti egyéb okból történt érvénytelenné
nyilvánításáról, valamint ezek indokáról, az errıl hozott döntést követı öt napon belül.
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37.) A Tanácsadó az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban
meghatározott minta szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról.
Döntés az eljárás eredményéről
38.) A Képviselı-testületek az Együttmőködési megállapodás jóváhagyásával
felhatalmazták a képviseletükben eljáró polgármestereket, hogy a közbeszerzési eljárást
lezáró, az eljárás eredményérıl (ajánlattevı kizárásáról, ajánlat érvénytelenségérıl) szóló
döntéseket meghozzák a Bíráló Bizottság szakvéleményét figyelembe véve.
39.) Az Önkormányzatok polgármesterei eseti, 6 tagú bizottságként döntenek a 38.) pont
szerinti kérdésekben. A bizottság határozatképes, ha azon legalább 4 polgármester
személyesen, vagy írásbeli meghatalmazottja révén jelen van. A bizottság a döntéseit
minısített többséggel, a jelen lévık 2/3-ának, de legalább 4 fı egybehangzó szavazatával
hozza meg:
-

4-6 fı jelenléte esetén a döntéshez legalább 4 egybehangzó szavazat szükséges.

40.) A bizottság munkájáról és a meghozott döntéseirıl jegyzıkönyvet kell készíteni,
amely a Tanácsadó feladata.
41.) A polgármesterek a meghozott döntésekrıl a soron következı Képviselı-testületi
ülésen a Képviselı-testületet tájékoztatni kötelesek.
Eredményhirdetés
42.) Az eljárás eredményét az ajánlati felhívásban meghatározott eredményhirdetési
idıpontban és helyen nyilvánosan kell kihirdetni. Az eredményhirdetésre meg kell hívni
az ajánlattevıket. Az eredményt a Tanácsadó hirdeti ki.
43.) Az eredményhirdetés során az írásbeli összegezésben foglalt adatok kerülnek
ismertetésre. Az írásbeli összegezést az eredményhirdetésen jelen levı ajánlattevık
megkapják, a távol levı ajánlattevıknek pedig az eredményhirdetés napján, az
eredményhirdetést követıen haladéktalanul telefaxon vagy elektronikus úton küldi meg a
Tanácsadó. Ha az ajánlattevı nem adta meg elektronikus levélcímét vagy telefaxon való
elérhetıségét, részére az írásbeli összegezést az eredményhirdetés napján postai úton kell
feladni.
44.) Az eredményhirdetésen a Tanácsadó felhívja a nyertes ajánlattevıt a Kbt. 63. § (2) és
(3) bekezdése szerinti igazolások nyolc napon belül történı benyújtására. Ha a nyertes
ajánlattevı az eredményhirdetésen nincs jelen, a Tanácsadó az igazolások benyújtására az
eredményhirdetést követıen haladéktalanul, elektronikus úton és egyidejőleg faxon
elküldött felhívásával szólítja fel.
45.) Az Önkormányzatok, mint ajánlatkérık nevében az eljárás eredményérıl vagy
eredménytelenségérıl szóló tájékoztatót külön jogszabályban meghatározott minta szerinti
hirdetmény útján kell a Tanácsadónak közzétennie.
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Szerződéskötés
46.) Az Önkormányzatok csak az eljárás nyertesével vagy – annak visszalépése esetén – az
eljárás eredményének kihirdetésekor a következı legkedvezıbb ajánlatot tevınek
minısített szervezettel az ajánlati felhívás, a dokumentáció és az ajánlat tartalmának
megfelelıen köthetik meg a szerzıdést. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött
szerzıdéseket az Önkormányzatok honlapjain a megkötését követıen haladéktalanul
közzé kell tenni. A szerzıdésnek a honlapon a teljesítéstıl számított öt évig folyamatosan
elérhetınek kell lennie.

A KÖZBESZERZÉSEKKEL KAPCSOLATOS FELADATOK,
FELELİSSÉGI REND
A Képviselő-testület(ek)
47.)

A közbeszerzésekkel kapcsolatban a Képviselı-testületek:

− Jóváhagyják az eljárás ajánlati felhívását és a dokumentációt,
− Kijelölik az eljárás Bíráló Bizottságának önkormányzati delegált tagjait.
A Polgármester(ek)
48.) Az Önkormányzatok Képviselı-testületei felhatalmazzák a Polgármestereket, hogy az
ajánlatkérıi jogokat és kötelezettségeket gyakorolják:
− Az eljárást lezáró döntést az Önkormányzatok polgármestereibıl álló eseti testület
hozza meg;
− Önkormányzatonként megkötik a nyertes Ajánlattevıvel a szerzıdést.
A Bíráló bizottság
49.)

A Bíráló bizottság:

− tagjai részt vesznek, vehetnek az eljárási cselekményeken (ajánlatok bontása, Bíráló
Bizottsági ülés, eredményhirdetés, stb.),
− Javaslatot tesz az ajánlattevık esetleges kizárására,
− értékeli az ajánlatokat és javaslatot tesz az eljárás eredményének meghatározására
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó
50.) A közbeszerzés során köteles szakértelmével elısegíteni a közbeszerzési eljárás Kbtnek és egyéb jogszabályoknak megfelelı lefolytatását, különösen:
−
−
−
−

a felhívás és a dokumentáció elkészítését illetıen,
a Bíráló Bizottság munkája során,
Közbeszerzési Értesítıben történı közzétételeknél,
az eljárást megindító hirdetmény jogszerőségét ellenjegyzésével igazolja.
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Önkormányzatok képviseletében eljáró polgármesterek az Együttmőködési megállapodást –
annak átolvasását és értelmezését követıen – jóváhagyólag aláírták.
Kelt Recsken, 2009. október 15. napján

………………………………………
Terpes Község Önkormányzata
képviseletében
Zvaráné Béres Mária polgármester

………………………………………
Mátraballa Község Önkormányzata
képviseletében
Forgó János László polgármester

………………………………………
Mátraderecske Község Önkormányzata
képviseletében
Zám Ferenc polgármester

………………………………………
Parád Nagyközség Önkormányzata
képviseletében
Nagy Oszkár polgármester

………………………………………
Recsk Nagyközség Önkormányzata
képviseletében
Holló Imre polgármester

………………………………………
Sirok Község Önkormányzata
képviseletében
Lakatos István polgármester

Záradék:
Jóváhagyta Recsk Nagyközség Önkormányzata 74/2009.(X.05.) önk.hat.
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