Ellenőrzési jelentés

Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási
Társulás
2014. évi közbeszerzési eljárások ellenőrzéséről

Az ellenőrzést végző:
Az ellenőrzött szervezet:

Tóth Zoltánné belső ellenőr
Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati
Hulladékgazdálkodási Társulás
Az ellenőrzés típusa:
teljesítmény ellenőrzés
Az ellenőrzés tárgya:
közbeszerzési eljárás lebonyolítása
Az ellenőrzés célja:
független tárgyilagos ellenőrzés keretében a Társulás vezetése
számára információt szolgáltatni a 2014. évben megvalósult
közbeszerzési eljárásról
Az ellenőrzött időszak:
2014. év
Helyszíni ellenőrzés kezdete és vége: 2015. november 25. – 2015. december 10.
Az ellenőrzés módja:
dokumentum ellenőrzés és adatfeldolgozás

Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás:
-

közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény

Az ellenőrzéskor hivatalban lévő vezető: Illés Károly a Társulási Tanács Elnöke

Megállapítások:
Az ellenőrzött időszakban lezárult közbeszerzési eljárás:

„Szállítási szerződés keretén belül hulladékgyűjtő járművek, edények,
konténerek és munkagépek beszerzés a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001”
pályázat lebonyolítására.
A pályázati anyagot 9 Kft kérte ki 2013.08.28 és 2013.08.30. között.
A közbeszerzés 3 részből áll:
1. Hulladékgyűjtő edények, konténerek
2. Szelektívgyűjtő gépjárművek
3. Rakodó és aprító gépek
Ajánlatok bontásának időpontja: 2013. október 11. 11.00 óra.
1. rész ajánlattevői (Hulladékgyűjtő edények, konténerek)
-

Hévszervíz Szolgáltató Kft
Best Machinery Kereskedelmi és Szolgáltató Kft közös ajánlattevők
ajánlati ár:
439 299 570 Ft

-

-

SIEX Kft
ajánlati ár:

499 430 700 Ft

HÉV-INVEST Kft
MEVA-HU Kft
Vasber Zrt
KONTÉNERTECHNIKA Bt közös ajánlattevők
ajánlati ár:

522 800 000 Ft

2. rész ajánlattevői (Szelektívgyűjtő gépjárművek)
-

-

-

Pappas Autó Magyarország Kft
ajánlati ár:

332 828 000 Ft

M-U-T Hungária Kft
ajánlati ár:

373 879 000 Ft

Eurotrade Kft
ajánlati ár:

348 229 000 Ft

3. rész ajánlattevői (Rakodó és aprítógépek)
-

-

Hévszervíz Szolgáltató Kft
Best Machinery Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
közös ajánlattevők
ajánlati ár:

100 798 236 Ft

SIEX Kft
ajánlati ár:

117 740 000 Ft

Ajánlatok értékelésének időpontjai: 2013. október 11., 2013. november 18., 2013.
december 02., 2013. december 17., 2014. február 24.
A bíráló bizottság a határozat meghozataláig eltelt időben hiánypótlást, felvilágosítást kért az
ajánlattevőktől.

A bírálóbizottság javaslata a döntéshozónak:
1. rész tekintetében
SIEX Kft ajánlatát minősítse érvényesnek és eredményesnek, az eljárás nyertesének
nettó 499 430 700 Ft ajánlati árral, mert a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére
tekintettel is megfelelő.
2. rész tekintetében
M-U-T Hungária Kft ajánlatát nyilvánítsa érvényesnek.
Pappas Autó Magyarország Kft ajánlattevőt nyilvánítsa az eljárás nyertesének nettó
332 828 000 Ft ajánlat árral, mert ajánlata érvényes és a legalacsonyabb összegű

ellenszolgáltatást tartalmazza és a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére
tekintettel is megfelelő.
3. rész tekintetében
SIEX Kft ajánlatát nyilvánítsa érvényesnek és eredményesnek, az eljárás nyertesének
nettó 117 740 000 Ft ajánlati árral, a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére
tekintettel is megfelelő.
Érvénytelen ajánlatok:
1. rész
Hévszervíz Szolgáltató Kft és Best Machinery Kereskedelmi és Szolgáltató Kft közös
ajánlata a megajánlott műszaki paraméterekkel nem felel meg a pályázati felhívásnak.
HÉV-INVEST Kft és MEVA-Hu Kft és Vasber Zrt és KONTÉNERTECHNIKA Bt
közös ajánlata érvénytelen, mert a megajánlott termék tömege nem felel meg az
ajánlatkérő által támasztott követelményeknek.
2. rész
Eurotrade Kft ajánlattevő ajánlata érvénytelen szakmai szempontból, mert az ajánlott
termék paraméterei nem minősíthető egyenértékűnek az ajánlatkérő által előírt
paraméterekkel.
3. rész
Hévszervíz Szolgáltató Kft és a Best Machinery Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
közös ajánlattevők ajánlata érvénytelen, mert a megajánlott termék súlya és szélessége
nem felel meg az ajánlatkérő által támasztott követelményeknek.

Javaslatok:
A közbeszerzési eljárás az aktuális jogszabályoknak megfelelően került lebonyolításra.
A vizsgálat eredményeként javaslat megfogalmazására nem került sor.

Szombathely, 2015. december 10.

Tóth Zoltánné
belső ellenőr

Záradék:
Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, annak egy példányát átvettem. A költségvetési
szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42.§ (2) bekezdésben
meghatározottak szerint a jelentés kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül
nyilatkozhatok arról, hogy a jelentésben foglaltakkal kapcsolatban kívánok-e észrevételt tenni.
Az észrevételt Tóth Zoltánné (9700 Szombathely, Akácfa u. 15.) címre lehet megküldeni.
Nyilatkozom, hogy
- észrevételt kívánok tenni
- észrevételt nem kívánok tenni.
Illés Károly
Társulási Tanács Elnöke

