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Szerződésmódosítás - FBH KEOP111/C

Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/8
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2021.01.13.
Iktatószám: 0537/2021
CPV Kód: 66161000-6
Ajánlatkérő: Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

Teljesítés helye:
Domaszék Nagyközség Kistelek Város Öttömös
Község Pusztamérges Község Ruzsa Község

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Nyertes ajánlattevő:
FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság

Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43929137
Postai cím: Tempfli Tér 7
Város: Deszk
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6772
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Botka László
Telefon: +36 62777222
E-mail: keop111c@szkht.hu
Fax: +36 62777271
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dtht.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
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Elnevezés: KEP FBH 2019
Hivatkozási szám: EKR000171232019

II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 66161000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

x A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés:
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 szolgáltatási konc. besz

Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66161000-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Domaszék Nagyközség
Kistelek Város
Öttömös Község
Pusztamérges Község
Ruzsa Község

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A megjelölt közigazgatási területre a közszolgáltatási feladatok ellátásához kapcsolódó, a
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosítószámú
projekt eredményeképpen beszerzett edényzetek, járművek, továbbá a hulladékgazdálkodási
rendszer üzemeltetéséhez szükséges chip
olvasó rendszer és járatoptimalizáló tanulmány vagyonkezelése 2021. április 15-ig. Az alábbi
közigazgatási területen a nyertes
ajánlattevő, Közszolgáltató/Üzemeltető végzi a települési szilárd hulladék gyűjtését, szállítását,
ártalmatlanításra történő elhelyezését,
a szelektív hulladékgyűjtést, és kapcsolódó gyűjtőrendszer üzemeltetését, valamint a nagyobb
méretű berendezési tárgyak szervezett
gyűjtését, elszállítását (lomtalanítási akció keretében) az egyes helyi közszolgáltatások ellátásnak
szabályait tartalmazó mindenkori
hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott rendszer, módszer, és gyakoriság szerint.
Részletes leírás a csatolt egységes
szerkezetű felhívásban és dokumentációban.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
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II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/04/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/04/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó
időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

08172 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 szolgáltatási konc. besz
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/02 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84794246
Postai cím: Külterület 0551/2 hrsz
Város: Vaskút
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6521
Ország: Magyarország
E-mail: fbhnpkft@fbhnpkft.hu
Telefon: +36 79524821
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
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A szerződés végleges összértéke: 41197197
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66161000-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66161000-6

VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Domaszék Nagyközség
Kistelek Város
Öttömös Község
Pusztamérges Község
Ruzsa Község

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A megjelölt közigazgatási területre a közszolgáltatási feladatok ellátásához kapcsolódó, a
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosítószámú
projekt eredményeképpen beszerzett edényzetek, járművek, továbbá a hulladékgazdálkodási
rendszer üzemeltetéséhez szükséges chip
olvasó rendszer és járatoptimalizáló tanulmány vagyonkezelése 2021. április 15-ig. Az alábbi
közigazgatási területen a nyertes
ajánlattevő, Közszolgáltató/Üzemeltető végzi a települési szilárd hulladék gyűjtését, szállítását,
ártalmatlanításra történő elhelyezését,
a szelektív hulladékgyűjtést, és kapcsolódó gyűjtőrendszer üzemeltetését, valamint a nagyobb
méretű berendezési tárgyak szervezett
gyűjtését, elszállítását (lomtalanítási akció keretében) az egyes helyi közszolgáltatások ellátásnak
szabályait tartalmazó mindenkori
hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott rendszer, módszer, és gyakoriság szerint.
Részletes leírás a csatolt egységes
szerkezetű felhívásban és dokumentációban.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/04/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/04/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó
időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 52454035
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Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84794246
Postai cím: Külterület 0551/2 hrsz
Város: Vaskút
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6521
Ország: Magyarország
E-mail: fbhnpkft@fbhnpkft.hu
Telefon: +36 79524821
Internetcím(ek): (URL) www.fbhnpkft.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: 2021/01/01 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak
feltüntetésével együtt):
A Felek megállapítják, hogy a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás, a Homokháti
Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása, a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.,
valamint az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. között 2020. november 04. napján a jelen
szerződésmódosítás 1. sz. mellékletében csatolt együttműködési megállapodás (a
továbbiakban: együttműködési megállapodás) jött létre, melyben a Felek rögzítették a
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosítószámú projekt eredményeképpen beszerzésre került
vagyonelemek tulajdonviszonyában, üzemeltetési jogviszonyában, valamint Ásotthalom,
Kistelek és Zákányszék települések estében a hulladékgazdálkodási közszolgáltató
személyében bekövetkező, végrehajtási határidőhöz kötött változtatásokat.
Tekintettel arra, hogy Felek eleget kívánnak tenni az együttműködési megállapodásban
rögzítetteknek, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 37/B. § bekezdésében foglalt
rendelkezéseknek, valamint Ásotthalom, Zákányszék Községi és Kistelek Városi Önkormányzat
képviselőtestületi döntéseinek, amely szerint Ásotthalom és Zákányszék településeken 2021.
január 01. napjától kezdődően a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. helyett az FBH-NP
Közszolgáltató Nonprofit Kft., míg Kistelek Városában 2021. január 01. napjától kezdődően az
FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. helyett a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
fogja ellátni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat.

VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése,
amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:



6

x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő
nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: A vagyonkezelési szerződés módosítására a Kbt. 141. § (4)
bekezdés c) pontja alapján kerül sor, mivel a közszolgáltató kiválasztása a feleken kívül álló,
előre nem látható körülmény, amely körülmény a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
37/B. § bekezdésében foglalt rendelkezések alapján, a jogszabály erejénél fogva a jelen
módosítást teszi szükségessé.
- a vagyonkezelési szerződés VII. 3. pontja alapján a vagyonkezelési szerződést a Felek közös
megegyezéssel írásban módosíthatják,
- a vagyonkezelési szerződés preambuluma rögzíti, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 37/B. § bekezdésében foglalt rendelkezésekre tekintettel a vagyonelemek üzemeltetési
joga az önkormányzatokkal szerződéses jogviszonyban álló hulladékgazdálkodási
közszolgáltatót illeti meg, melynem változásairól a vagyonkezelési szerződés módosításával
rendelkezni szükséges,

A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési
eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő
átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 41197197 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 52454035 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/12 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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