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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

 

 

2018. február 15.-i 

___. számú HATÁROZAT 

A Maroskeresztúr-i, Maros megye, Szortírozó, Komposztáló és Átszállító Állomás (SSCT) 

működtetésének a megbízási 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 az Elnökének a 2018.02.14.-i 3118. sz. Indokolását, a Regionális 

Fejlesztési, Pályázat Kivitelezési Igazgatóságnak a Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 

jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a Kerelőszentpál-i TMB, a Maroskeresztúr-i Szortírozó átszállító komposztáló 

állomásnak, a működtetésének és Maros megyében a hulladékok külön gyűjtési és szállítási 

tevékenységének a megbízási szerződéseinek, az odaítélésének az érdekébe, a S.C. VFM Service 

S.R.L.-vel megkötött 9807/2V/15.05.2017. sz., műszaki támogatási szolgáltatásnak a biztosítására 

vonatkozó szerződésnek az előírásaira, 

Figyelembe véve, a munkálatok koncessziójára és szolgáltatások koncessziójára vonatkozó 

100/2016. sz. Törvény 9. cikkely és 10. cikkely (1) bekezdés a) betű rendelkezéseit, 

A munkálatok koncesszióira és a szolgáltatások koncesszióira vonatkozó 100/2016. sz. Törvényben 

előírt a munkálatok koncesszióinak és a szolgáltatások koncesszióinak a szerződéseinek az 

odaítélésére vonatkozó előírásoknak, az alkalmazásának a metodológiai normáinak a 

jóváhagyásáról szóló 867/2016. sz. Kormány Határozatának a 80. és 81. cikkelyének az 

előírásainak értelmébe, 

Tekintettel, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra 

vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 43. cikkely (1) bekezdésnek az előírásaira, összevetve a 98. 

cikkely előírásaival, a sürgősségi eljárásra vonatkozóan, 

 Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”d” betű, összevetve az (5) bekezdés „a” betű 13. 

ponttal és a 97. cikkely (1) bekezdés rendelkezéseinek alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Létrejön az ajánlatokat értékelő bizottság, az odaítélési eljárás keretében, amelynek 

tárgya a Maroskeresztúr-i, Maros megye, Szortírozó, Komposztáló és Átszállító Állomás (SSCT) 

működtetésének a delegálása, a következő összetételben: 

Radu Spinei, projekt menedzser, Maros megyei UIP SMIDS 

Pătran Carmen, beszerzési szakértő, Maros megyei UIP SMIDS 

Gyarmati Iulia, pénzügyi szakértő, Maros megyei UIP SMIDS 
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Gorea Agnes – közbeszerzési szakértő, Maros megyei UIP SMIDS 

Togan Codruţa, közmenedzser a DDRIP keretében 

 

Póttagok: Nemeş Genica, 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 

2. cikkely Kinevezi Spinei Radu urat, projekt menedzser, Maros megyei UIP SMIDS, az értékelő 

bizottságnak, szavazati joggal felhatalmazott elnökének. 

3. cikkely Kinevezi bevont szakértői tisztségbe, szavazati jog nélkül: 

Mircea Vlad Florentin – műszaki szakértő, SC VFM Service SRL  

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

4. cikkely A 6/25.01.2018. sz. MMTH-tal jóváhagyott odaítélési dokumentációnak az ANAP által 

való jóváhagyása után, valamint a SEAP-on való közzététele után, a Kerelőszentpál-i TMB 

működtetésének a delegálására érkezett ajánlatoknak az értékelési tevékenységét, 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 vonatkozó 162/26.10.2017. sz. MMTH-tal létrehozott 

Bizottság fogja végezni. 

5. cikkely A jelen határozatot közlik Maros Megye Prefektusi Hivatalával és a Fejlesztési és 

Pályázat Kivitelező Igazgatóságnak, valamint a tartalmában megnevezett személyeknek, akik 

felelnek a végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

VIDÉKEJLESZTÉSI ÉS PÁLYÁZAT KIVITELEZÉSI IGAZGATÓSÁG 
VIDÉKFEJLESZTÉSI SZOLGÁLAT 

 

  3118/14.02.2018. sz. 

VI D/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

A Maroskeresztúr-i, Maros megye, Szortírozó, Komposztáló és Átszállító Állomás (SSCT) 

működtetésének a megbízási szerződésének az odaítélési folyamatának keretébe az ajánlatokat 

kiértékelő bizottságnak a létrehozására és a beválasztott szakemberek kinevezésére vonatkozóan 

 

2018.02.09.-én közzé tették a SEAP-on, a Maroskeresztúr-i, Maros megye, Szortírozó, 

Komposztáló és Átszállító Állomás működtetésének a delegálására vonatkozó 2967. sz. 

koncesszióba adási hirdetést, az ajánlatoknak, a benyújtásának a határideje 2018.03.22. 12,00 órára 

volt meghatározva. 

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 Maroskeresztúr-i, Maros megye, Szortírozó, Komposztáló és 

Átszállító Állomás (SSCT) működtetésének, a delegálásának a tárgyát képező szerződésnek, az 

odaítélésének, az ajánlatainak a kiértékelő bizottságának a létrehozását, a következő összetételben: 

Radu Spinei, projekt menedzser, Maros megyei UIP SMIDS – elnök; 

Pătran Carmen, beszerzési szakértő, Maros megyei UIP SMIDS 

Gyarmati Iulia, pénzügyi szakértő, Maros megyei UIP SMIDS 

Gorea Agnes – közbeszerzési szakértő, Maros megyei UIP SMIDS 

Togan Codruţa, közmenedzser a DDRIP keretében 

Póttagok: 

Nemeş Genica, 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 

Bevont tagok: 

Mircea Vlad Florentin – műszaki szakértő, SC VFM Service SRL Milășan Florin Ovidiu - jogi 

szakértő/beszerzési szakértő, SC VFM Service SRL 

Ami a Kerelőszentpál-i, Maros megye, Mechanikai-biológiai kezelő állomás működtetésének a 

delegálását illeti, mint a Maros megyei SMIDS szerves része, a korábban kezdeményezett eljárást 

visszavonták az ajánlatok hiánya miatt (egyetlen ajánlat sem volt benyújtva). 

Ebben a kontextusba, a TMB odaítélési dokumentációját kijavították, és újra jóváhagyták a tanács 

ülésén, a 6/25.01.2018. sz. MMTH-tal, jelenleg el van küldve az ANAP-nak érvényesítésre. 

Ezek szerint, a TMB működtetésének, a delegálásának az odaítélési dokumentációjának az ANAP 

által való jóváhagyása után, valamint a SEAP-on való közzététele után, a Kerelőszentpál-i TMB 

működtetésének a delegálására érkezett ajánlatoknak az értékelési tevékenységét, az eredetileg erre 

a célra, 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 vonatkozó 162/26.10.2017. sz. MMTH-

tal létrehozott Bizottság fogja végezni. 

A fennebb bemutatott szempontok érdekébe alávetjük jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

VIDÉKEJLESZTÉSI ÉS PÁLYÁZAT KIVITELEZÉSI IGAZGATÓSÁG 
KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLAT 

 

  3120/14.02.2018. sz. 

VI D/1 akta 

 

SZAKJELENTÉS 

A Maroskeresztúr-i, Maros megye, Szortírozó, Komposztáló és Átszállító Állomás (SSCT) 

működtetésének a megbízási szerződésének az odaítélési folyamatának keretébe az ajánlatokat 

kiértékelő bizottságnak a létrehozására és a beválasztott szakemberek kinevezésére vonatkozó 

határozattervezethez 

 

A 2018.02.09.-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. 

Törvényből a munkálatok koncessziós és szolgáltatások koncessziós szerződéseknek az odaítélésére 

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

Kormányhatározat 80. cikkely előírásai szerint, a szerződtető entitás ki kell, nevezze, a fent említett 

eljárás keretében benyújtandó ajánlatokat kiértékelő bizottságot, a bizottság elnökét a tagok közül, 

valamint a pót tagokat a kiértékelő bizottság tagjainak a részére. 

Hasonlóan, figyelembe véve a lebonyolítandó eljárásnak az összetettségét, tekintettel a 867/2016. 

sz. Kormányhatározatnak a 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. 

A kiértékelő bizottságnak, a 867/2016. sz. Kormányhatározat 82. cikkely (2) bekezdés szerint, a 

hatásköre a következő: 

- a bejutási feltételeknek a teljesítésének az ellenőrzése, az ajánlattevők által; 

- az ajánlattevők által bemutatott műszaki javaslatoknak az ellenőrzése, a pályázati feltételekben 

leírt minimális követelményeknek való megfelelés módjának a szempontjából; 

- az ajánlattevők által bemutatott végső műszaki javaslatoknak az ellenőrzése; 

- az ajánlattevők által bemutatott pénzügyi javaslatok ellenőrzése; 

- az elfogadhatatlan és a nem megfelelő ajánlatoknak és azoknak az ajánlatoknak a besorolásának az 

alapját képező okoknak a megállapítása, minden egyes kategóriába; 

- az elfogadható ajánlatoknak a megállapítása; 

- az odaítélési feltételeknek az alkalmazása, ahogy az odaítélési dokumentációban meg volt 

állapítva, és a nyertes ajánlatnak a megállapítása; 
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- az odaítélési eljárásnak a törlési javaslatának a kibocsátása, a munkálatok engedménybe adására és 

a szolgáltatásoknak a engedménybe adására vonatkozó 100/2016. sz. Törvény 88. cikkely b) pont és 

89. cikkely (1) bekezdés által előírt esetekbe; 

- minden gyűlésre vonatkozó jegyzőkönyvnek és az odaítélési eljárásnak a jelentésének az 

elkészítése. 

A kiértékelő bizottságnak döntéseit, a szavazó tagoknak legalább a 2/3-nak a szavazataival hozzák 

meg. 

A szerződtető entitásnak joga van a kiértékelési bizottságnak egyik tagjának a helyettesítésre, az 

egyik póttaggal, csak ha a személynek, akit helyettesíteni akarnak nincs lehetősége, objektív 

okokból, hogy teljesítse a kötelességeit, amelyek a kiértékelési bizottságnak a tagságából erednek. 

A helyettesítés után, a kiértékelési bizottságnak a tagsági minőséget a póttag veszi át, aki gyakorolja 

a rá vonatkozó feladatkört az odaítélési folyamatnak a befejezéséig. 

A bevont szakértőknek nincs szavazati joguk, viszont kötelesek egy szakjelentésnek az 

összeállítására a műszaki, pénzügyi vagy jogi szempontokra vonatkozóan, amelyekről 

kinyilvánítják a véleményüket. 

Az előírt szakjelentésnek a rendeltetése, hogy segítse a kiértékelő bizottságnak a döntéshozatalát a 

részvételi kérelmek/ajánlatoknak az elemzésének és a nyertes ajánlatnak/ajánlatoknak a 

megállapításának a folyamatának a keretébe. 

A bevont szakértők felelnek szakmailag a szakjelentésnek a tartalmáért. 

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 

 

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 
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Bevont tagok: 

Mircea Vlad Florentin  – műszaki szakértő, SC VFM Service SRL 

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

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ  

Valer Băţaga   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Carmen Pătran, beszerzési szakértő, UIP  

Spinei Radu, projekt menedzser, Maros megyei SMIDS 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 3119/14.02.2018. sz. 

VI/D/1 akta 

 

 

 

JELENTÉS 

A Maroskeresztúr-i, Maros megye, Szortírozó, Komposztáló és Átszállító Állomás (SSCT) 

működtetésének a megbízási szerződésének az odaítélési folyamatának keretébe az ajánlatokat 

kiértékelő bizottságnak a létrehozására és a beválasztott szakemberek kinevezésére vonatkozó 

határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, az 3118/14.02.2018. sz. indokolással 

kezdeményezett határozattervezetet és a Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóság 

– Környezetvédelmi Osztály szakjelentését, 

A Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a 47. cikkelyének a (4) 

bekezdésének az előírásainak értelmébe, amelyet a 172/23.11.2017. sz. Határozattal hagytak jóvá, a 

jelen jelentésnek az összeállítását végeztük el, amelyben a következőket jegyezzük meg: 

A munkálatok engedménybe adására és a szolgáltatásoknak a engedménybe adására vonatkozó 

100/2016. sz. Törvény 10. cikkely (1) bekezdés „a” betű rendelkezéseire vonatkoztatva, Maros 

megyének szerződtető entitási minősége van, amelynek értelmébe a 2. cikkely (2) bekezdés által 

előírt elveknek a betartásának az érdekébe – amelyek a munkálatok koncesszióba adásának és a 

szolgáltatásoknak a koncesszióba adásának a szerződéseinek az odaítélésének az alapját képezik, 

minőség, amely ezeknek a szerződéseknek az odaítélési eljárásnak a végigjárásának a kötelessége 

terheli, úgy, ahogy a fent említett törvényben van leírva. 

Ugyanakkor, a munkálatok koncessziójára és a szolgáltatások koncessziójára vonatkozó 100/2016. 

sz. Törvényből a munkálatok koncessziós és szolgáltatások koncessziós szerződéseknek az 

odaítélésére vonatkozó előírásoknak az alkalmazásának a metodológiai normáiról szóló 867/2016. 

sz. Kormányhatározat 80. cikkely előírásai szerint, a szerződtető entitás ki kell, nevezze, a 

Szortírozó, Komposztáló és Átszállító Állomás működtetésének a delegálásának a szerződésének az 

odaítélésének az eljárásának a keretébe benyújtandó ajánlatoknak a kiértékelésére egy bizottságot, 

valamint annak az elnökét a tagok közül. 

Hasonlóan, a 867/2016. sz. Kormányhatározat 81. cikkely előírásainak értelmébe, a szerződtető 

felek „(…) nevezhetnek ki, a kiértékelő bizottság mellé, külsős szakembereket, akiket bevont 

szakembereknek neveznek, akik szabad tevékenységeket gyakorolnak vagy akiket a beszerzés mellék 

szolgáltatásbiztosítók által vannak a rendelkezésre bocsátva”. 

Megjegyezzük, hogy a határozattervezetet, az utólag módosított és kiegészített, a jogszabályoknak, 

a kidolgozásának a törvényhozási technikai normáira vonatkozó 24/2000. sz. Törvény 80-82. 

cikkelye, a 6. cikkely (3) bekezdésre vonatkoztatva, összevetve a 30. cikkely, előírásainak a 

betartásával készítették el. 
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Az előbb bemutatott érvek szempontjából, a 215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”d”, 

összevetve az (5) bekezdés ”a” betű 13. pontra  vonatkoztatva, úgy értékeljük, hogy a 

Maroskeresztúr-i, Maros megye, Szortírozó, Komposztáló és Átszállító Állomás (SSCT) 

működtetésének a megbízási szerződésének az odaítélési folyamatának keretébe az ajánlatokat 

kiértékelő bizottságnak a létrehozására és a beválasztott szakemberek kinevezésére vonatkozó 

határozattervezetet, alá lehet vetni megvitatásra és jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács 

plénumának. 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 
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