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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

 

2017. október 26.-i 

162. számú HATÁROZAT 
A Kerelőszentpál-i, Maros megye, mechanikai-biológiai kezelési állomás működtetésének a 

delegálási szerződésének az odaítélési folyamatának keretébe az ajánlatokat kiértékelő bizottságnak 

a létrehozására és a beválasztott szakemberek kinevezésére vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak a Regionális Fejlesztési, Pályázat Kivitelező Igazgatóságának 

22026/18.10.2017. sz. indokolását, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Tekintettel, a Kerelőszentpál-i TMB, a Maroskeresztúr-i szortírozó-átrakódó-komposztáló állomás 

működtetésének és Maros megyében a hulladékok külön gyűjtési és szállítási tevékenységnek a 

delegálási szerződések odaítélésének érdekébe nyújtott műszaki támogatási szolgáltatásra 

vonatkozó, a SC VFM Service SRL-vel kötött, 9807/2V/15.05.2017. sz. szerződés előírásaira, 

Figyelembe véve a munkálatok koncessziójára és a szolgáltatások koncessziójára vonatkozó 

100/2016. Törvény 9. cikkely és a 10. cikkely (1) bekezdés d) betűjének az előírásait, 

A munkálatok koncessziójára és a szolgáltatások koncessziójára vonatkozó 100/2016. sz. Törvény a 

munkálatok koncessziós és szolgáltatások koncessziós szerződéseknek az odaítélésére vonatkozó 

előírásoknak az alkalmazásának a metodológiai normáiról szóló 867/2016. sz. Kormányhatározat 

80. és 81. cikkelyeinek rendelkezéseinek értelmében, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének d) betűjének, összevetve ugyanannak a 

cikkelynek az (5) bekezdés, a) betűje, 13. pontja, valamint a 97. cikkelyének (1) bekezdésének 

alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely Létrejön a Kerelőszentpál-i, Maros megye, mechanikai-biológiai kezelési állomás 

működtetésének a delegálásának a tárgyát képező szerződésnek az odaítélésének, az ajánlatainak a 

kiértékelő bizottsága, a következő összetételben: 

Radu Spinei, projekt menedzser, Maros megyei UIP SMIDS 

Carmen Pătran, beszerzési szakértő, Maros megyei UIP SMIDS 

Codruţa Togan, közmenedzser a DDRIP keretében 

Iulia Gyarmati, pénzügyi szakértő, Maros megyei UIP SMIDS 

Gorea Agnes – közbeszerzési szakértő, Maros megyei UIP SMIDS 

Póttagok: 

Genica Nemeş, vagyontárgyi problémák szakértője, Maros megyei UIP SMIDS 

Mărginean Alin – gazdasági problémák szakértője, Maros megyei UIP SMIDS 

Suciu Călin – városrendezési problémák szakértője, Maros megyei UIP SMIDS 

Stan Sorin – közbeszerzési szakértő, Maros megyei UIP SMIDS 
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Marton Katalin – műszaki szakértő, Maros megyei UIP SMIDS 

2. cikkely Kinevezi Radu Spineit, projekt menedzser, Maros megyei UIP SMIDS, a kiértékelő 

bizottságnak az elnökének, szavazati joggal. 

3. cikkely Kinevezi bevont szakértőnek, szavazati jog nélkül: 

Mircea Vlad Florentin  – műszaki szakértő, SC VFM Service SRL 

Milăşan Florin Ovidiu  - jogi szakértő/beszerzési szakértő, SC VFM Service SRL 

4. cikkely A jelen határozatot közlik Maros Megye Prefektusi Hivatalával és a Regionális 

Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóságnak, valamint a benne megnevezett személyeknek, 

akik felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS PÁLYÁZAT KIVITELEZŐ 

IGAZGATÓSÁG 
KÖRNYEZETVÉDELMI OSZTÁLY 

 

 22026/18.10.2017 sz. 

IVI D/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

A Kerelőszentpál-i, Maros megye, mechanikai-biológiai kezelési állomás működtetésének a 

delegálási szerződésének az odaítélési folyamatának keretébe az ajánlatokat kiértékelő bizottságnak 

a létrehozására és a beválasztott szakemberek kinevezésére vonatkozóan 

 

 

A 2017.09.21.-i dátummal közölték a SEAP-on (a Közbeszerzések Elektronikus Rendszere) a 2919. 

sz. koncesszióba adási hirdetést, amely a Kerelőszentpál-i, Maros megye, mechanikai-biológiai 

kezelő állomás működtetésének a delegálására vonatkozik, az ajánlatok benyújtásának a határidejét 

pedig 2017.10.31.-re tették. 

A munkálatok koncessziójára és a szolgáltatások koncessziójára vonatkozó 100/2016. sz. Törvény a 

munkálatok koncessziós és szolgáltatások koncessziós szerződéseknek az odaítélésére vonatkozó 

előírásoknak az alkalmazásának a metodológiai normáiról szóló 867/2016. sz. Kormányhatározat 

80. és 81. cikkelyeinek az előírásai szerint, a szerződtető entitás ki kell, nevezze, a fen említett 

eljárás keretében benyújtandó ajánlatokat kiértékelő bizottságot, valamint a bizottság elnökét, ezek 

közül a tagok közül. 

Hasonlóan, figyelembe véve a lefolytatandó eljárásnak a komplexitását, tekintettel a 867/2016. sz. 

Kormányhatározat 81. cikkely előírásaira, valamint a szerződtető hatóságnak a SC VFM Service 

SRL tanácsadó céggel való szerződéses viszonyaira (a 9807/2V/15.05.2017. sz. szerződés), 

szükségessé válik a tanácsadó szakemberei közül, bevont szakértőknek a kinevezését, szavazati jog 

nélkül, a beszerzési eljáráshoz kötődő specifikus problémákra. 

Következésképpen, javasoljuk a Kerelőszentpál-i, Maros megye, mechanikai-biológiai kezelési 

állomás működtetésének a delegálásának a tárgyát képező szerződésnek az odaítélésének, az 

ajánlatainak a kiértékelő bizottságának a létrehozását, a következő összetételben: 

 

Elnök: 

Radu Spinei, projekt menedzser, Maros megyei UIP SMIDS 

 

Tagok: 

Carmen Pătran, beszerzési szakértő, Maros megyei UIP SMIDS 

Codruţa Togan, közmenedzser a DDRIP keretében 

Iulia Gyarmati, pénzügyi szakértő, Maros megyei UIP SMIDS 

Gorea Agnes – közbeszerzési szakértő, Maros megyei UIP SMIDS 
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Póttagok: 

Genica Nemeş, vagyontárgyi problémák szakértője, Maros megyei UIP SMIDS 

Mărginean Alin – gazdasági problémák szakértője, Maros megyei UIP SMIDS 

Suciu Călin – városrendezési problémák szakértője, Maros megyei UIP SMIDS 

Stan Sorin – közbeszerzési szakértő, Maros megyei UIP SMIDS 

Marton Katalin – műszaki szakértő, Maros megyei UIP SMIDS 

 

Bevont tagok: 

Mircea Vlad Florentin  – műszaki szakértő, SC VFM Service SRL 

Milășan Florin Ovidiu  - jogi szakértő/beszerzési szakértő, SC VFM Service SRL 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

IGAZGATÓ  

Valer Băţaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Spinei Radu, projekt menedzser, Maros megyei SMIDS 
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Készítette: Spinei Radu, projekt menedzser, Maros megyei UIP SMIDS 
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