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ELİTERJESZTİ: POLGÁRMESTER 
A határozati javaslat elfogadásához 

minısített többség szükséges! 
Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja 

alapján zárt ülés rendelhetı el! 
ELİTERJESZTÉS 

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról 
(Készült: a Képviselı-testület 2013. december 18-i rendkívüli ülésére.) 

 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Az Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása tárgyú közbeszerzési eljárás a Közbeszerzési Értesítıben 
2013. október 18-án közzétett részvételi felhívással indult. 
 
A részvételi szakaszban egy jelentkezést nyújtottak be, ennek megfelelıen az ajánlattételi szakaszban is egy ajánlat érkezett, az 
alábbi ajánlattevıtıl: 
VERTIKÁL KONZORCIUM 
székhelye: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.     
Vertikál Közszolgáltató Zrt. - konzorciumvezetı 
székhelye: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.     
Vertikál VKSZ Vagyonkezelı és Szolgáltató Zrt. – konzorciumi tag 
székhelye: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.     
 
Az eljárásban két tárgyalásra került sor, a tárgyalások végén az alábbi végsı ajánlatot adta a VERTIKÁL KONZORCIUM: 
 

1/A. 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj az 50-60 liter őrtartalmú 
hulladékgyőjtı edények vonatkozásában nettó HUF/liter/ürítés  
 

nettó     3,95       HUF/liter/ürítés 

1/B. 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj  

- a 110-120 liter őrtartalmú hulladékgyőjtı edények 
- az 1100 liter őrtartalmú hulladékgyőjtı edények 
- az önkormányzat által igényelhetı emblémás hulladékgyőjtı 

zsákok  
vonatkozásában nettó HUF/liter/ürítés 
 

nettó      2,83      HUF/liter/ürítés 

1/C. 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj a lakosság által 
igényelhetı emblémás hulladékgyőjtı zsákok vonatkozásában nettó 
HUF/liter/ürítés  
 

nettó      5,13        HUF/liter/ürítés 

1/D. 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj az 50-60 liter őrtartalmú 
hulladékgyőjtı edények, nem természetes személyek vonatkozásában 
nettó HUF/liter/ürítés  
 

nettó     4,4          HUF/liter/ürítés 

1/E. 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj  

- a 110-120 liter őrtartalmú hulladékgyőjtı edények 
- a 240  liter őrtartalmú hulladékgyőjtı edények 
- az 1100 liter őrtartalmú hulladékgyőjtı edények 

nem természetes személyek vonatkozásában nettó HUF/liter/ürítés 
 

nettó      3,147     HUF/liter/ürítés 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjból a közterületi 
győjtıedények és az önkormányzati szervezetek győjtıedényei 
ürítése tekintetében nyújtott kedvezmény (%) 

0% 

Elkülönített győjtés háztól, heti ürítéssel, kezdés idıpontja 2014. 
január 1-tıl 

nem vállalja 
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Elkülönített győjtés módszere, vagy csak PET palack, vagy egy 
zsákos vegyesen győjtve, vagy több zsákos külön győjtve 

egy zsákos vegyesen győjtve 
 

Az évi minimum egy lomtalanításon felül még egy lomtalanítás 
vállalása 

nem vállalja 

Közszolgáltató gondoskodik-e az állandó jelleggel a közterületeken 
lévı, nem szabványos győjtıedények ürítésérıl és azokba az ürítést 
követıen azonnal az Önkormányzat által biztosított új hulladékzsák 
elhelyezésérıl, továbbá a hulladékzsák szükség szerinti rögzítésérıl. 

nem vállalja 

 
Megállapítható, hogy  

1. az ajánlat érvényes 
2. az ajánlati árak összhangban vannak az árképzésre vonatkozó kötelezı jogszabályi rendelkezésekkel, beleértve a 

rezsicsökkentést is 
3. az Önkormányzat is ugyanakkora díjat fizet, mint a lakosság 
4. az elkülönített (szelektív) győjtés 2015. január 1-tıl kezdıdik 
5. egy lomtalanítás várható évente 
6. az állandó jelleggel a közterületeken lévı, nem szabványos győjtıedények ürítésérıl továbbra is az Önkormányzat 

munkatársai gondoskodnak, a Közszolgáltató az egy helyre összegyőjtött és szabványos zsákokban, vagy szabványos 
edényekben elhelyezett hulladékot szállítja el. 

 
A Közszolgáltató a Mővelıdési Házban hetente egy meghatározott munkanapon 16:00-18:00 óráig nyitva tartó 
ügyfélszolgálatot mőködtet, az ügyfélszolgálat nyitva tartása igény esetén, többlet díj felszámítása nélkül hosszabbításra kerül. 
Hétfıtıl csütörtökig 08:00-16:00 óráig (kivéve szerdán, amikor 08:00-18:00 óráig), pénteken 08:00-13:00 óráig hívható az 
ügyfélszolgálati telefonszám, továbbá a Közszolgáltató ügyfélszolgálati hirdetıtáblát és honlapot is mőködtet. A 
közszolgáltató ügyfélfogadási rendjét és helyét elıre közli az Alsónémedi Hírmondón keresztül. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el! 
 

Határozati javaslat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete „Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása” 
tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról az alábbiak szerint dönt: 
 

1. az eljárás eredményes 
 

2. a nyertes ajánlat: 
ajánlattevı: 
VERTIKÁL KONZORCIUM 
székhelye: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.     
Vertikál Közszolgáltató Zrt. - konzorciumvezetı 
székhelye: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.     
Vertikál VKSZ Vagyonkezelı és Szolgáltató Zrt. – konzorciumi tag 
székhelye: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.     

           ajánlat: 

1/A. 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj az 50-60 liter 
őrtartalmú hulladékgyőjtı edények vonatkozásában nettó 
HUF/liter/ürítés  
 

nettó     3,95       HUF/liter/ürítés 

1/B. 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj  

- a 110-120 liter őrtartalmú hulladékgyőjtı 
edények 

- az 1100 liter őrtartalmú hulladékgyőjtı edények 
- az önkormányzat által igényelhetı emblémás 

hulladékgyőjtı zsákok  
vonatkozásában nettó HUF/liter/ürítés 
 

nettó      2,83      HUF/liter/ürítés 

1/C. 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj a lakosság által 

nettó      5,13        HUF/liter/ürítés 
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igényelhetı emblémás hulladékgyőjtı zsákok 
vonatkozásában nettó HUF/liter/ürítés  
 

1/D. 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj az 50-60 liter 
őrtartalmú hulladékgyőjtı edények, nem természetes 
személyek vonatkozásában nettó HUF/liter/ürítés  
 

nettó     4,4          HUF/liter/ürítés 

1/E. 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj  

- a 110-120 liter őrtartalmú hulladékgyőjtı 
edények 

- a 240  liter őrtartalmú hulladékgyőjtı edények 
- az 1100 liter őrtartalmú hulladékgyőjtı edények 

nem természetes személyek vonatkozásában nettó 
HUF/liter/ürítés 
 

nettó      3,147     HUF/liter/ürítés 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjból a 
közterületi győjtıedények és az önkormányzati 
szervezetek győjtıedényei ürítése tekintetében nyújtott 
kedvezmény (%) 

0% 

Elkülönített győjtés háztól, heti ürítéssel, kezdés 
idıpontja 2014. január 1-tıl 

nem vállalja 

Elkülönített győjtés módszere, vagy csak PET palack, 
vagy egy zsákos vegyesen győjtve, vagy több zsákos 
külön győjtve 

egy zsákos vegyesen győjtve 
 

Az évi minimum egy lomtalanításon felül még egy 
lomtalanítás vállalása 

nem vállalja 

Közszolgáltató gondoskodik-e az állandó jelleggel a 
közterületeken lévı, nem szabványos győjtıedények 
ürítésérıl és azokba az ürítést követıen azonnal az 
Önkormányzat által biztosított új hulladékzsák 
elhelyezésérıl, továbbá a hulladékzsák szükség szerinti 
rögzítésérıl. 

nem vállalja 

 
3. felkéri a Polgármestert, az érintettek tájékoztatására és a közbeszerzési szerzıdés megkötésére. 

  
Felelıs: Polgármester 
Határid ı: 2013. december 19. 
    
Alsónémedi, 2013. december 16. 
 
 
 
        Vincze József  
          polgármester 
 
Az elıterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel. 
 
Alsónémedi, 2013. december 16. 
 
 
 
 
               Dr. Percze Tünde  
             jegyzı 
 
 
 


