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Tárgy:  
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata  
Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása 
tárgyú közbeszerzési eljárása 
KÉ-18395/2013 

 
9.  melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez  

 
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 
1. Az ajánlatkérı neve és címe: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata, 2351 Alsónémedi, Fı út 58. 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba (a továbbiakban: közszolgáltatás) bevont terület 
települési, földrajzi és közlekedési jellemzıi: Alsónémedi nagyközség központi belterülete (lakott 
területe) érintett a szolgáltatással. A terület alapvetıen sík fekvéső, az utak 90%-ban burkoltak, de 
a burkolatlan utak is stabilizáltak, bármilyen idıjárási körülmények között járhatóak. 
b) a közszolgáltatással érintett terület lakosságának száma az utolsó lezárt és elérhetı, Központi 
Statisztikai Hivatal által közölt adatokkal: 2013. január 1.-i KSH adat: 5195 fı 
c) a közszolgáltatás megkezdésének tervezett idıpontja 2014. január 1., a közszolgáltatás 
ellátásának tervezett idıtartama: 20 hónap 
d) a települési önkormányzati rendelet szerinti helyi szabályozás fıbb jellemzıi: a helyi rendelet: 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2003.(07. 04.) 
rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló 
közszolgáltatásról, egységes szerkezetben a módosítására kiadott 15/2005. (XII. 
15.) sz., 5/2009. (III. 05.) sz., 26/2012. (XI. 27.) és 11/2013. (VI. 27.) sz. 
önkormányzati rendeletekkel 
e) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék várható mennyisége, fajtája és összetétele: lakossági 
vegyes háztartási hulladék: 1180 t/év, lomtalanítás: 70 t/év (2012. évi adatok) 
f) az elkülönített hulladékgyőjtésbe bevonható települések vagy lakosok száma: Alsónémedi 
nagyközség 5195 fı lakossággal 
h) a települési önkormányzat közigazgatási területéhez legközelebb lévı, és a közszolgáltatás 
körébe tartozó hulladékgazdálkodási feladat elvégzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási 
létesítmény: Gyál 044/2 hrsz-ú területen üzemelı Regionális Hulladékkezelı Központ (nem 
kötelezı) 
i) a h) pont szerinti hulladékgazdálkodási létesítmény adatairól további információ az interneten: 
http://www.asa-group.com/hu/Magyarorszag/Telephelyek/A-S-A-Magyarorszag-Kft-kozponti-telephely-
Gyal.asa 
Kukák száma megbontva + árak 
Összesen: 1700 háztartás, 
50/60 literes: 500 db, 242,- Ft + ÁFA/ ürítés 
110/120 literes: 1200 db, 362,- Ft + ÁFA/ ürítés 
1000 literes (közületi): 3 db (Általános Iskolánál) 
Közterületi kukák száma: 69 db 40 literes 
Ürítési lehetıség: 
52 db billenthetı rácsos, zsákkal is használható 
17 db buszmegállói zöld mőanyag, kulccsal nyitható, leakasztható 
alkalmankénti (heti) hulladékmennyiség: 4-5 db 110 literes zsák 
Lomtalanításkor elszállított súly átlag: 35 tonna 
Burkolt utak hossza: 27,56 km 
Burkolatlan utak hossza: 3,47 km (stabilizált, járható) 
Hulladékudvar: nincs. 
A közszolgáltatás regionális fejlesztésére vonatkozó célok és tervek: házhoz menı elkülönített 
győjtés mielıbbi újbóli bevezetése. 
A temetı üzemeltetését az Önkormányzattal szerzıdött vállalkozó végzi, így a temetı nincs benne a 
közszolgáltatásban. 
3. A választott eljárás fajtája: Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, a Kbt. 122. § (4) 
bekezdés alapján 
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 
ismertetése: - 
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5.* Hivatkozás az elızetes összesített tájékoztatóra, illetıleg az idıszakos elızetes tájékoztatóra és 
közzétételének napja:- 
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetıleg meghirdetı hirdetményre (felhívásra) és 
közzétételének/megküldésének napja: 
Közzététel dátuma: 2013.10.18. 
Iktatószám: 18395/2013 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: eredményes 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) 
pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak 
megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra:- 
c)∗ Az eredménytelen eljárást követıen indul-e új eljárás: - 

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetıség esetén részenként): 1 
9. a) Az érvényes ajánlatot tevık neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 
szempont – az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti 
tartalmi eleme, illetıleg elemei (részajánlat-tételi lehetıség esetén részenként): 
Ajánlattevı neve: VERTIKÁL KONZORCIUM 
székhelye: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.     
levelezési címe: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.  
adószáma: 24662837-2-07  
cégjegyzékszáma: 07-10-001420  
telefonszáma: 06-22/576-070 
faxszáma: 06-22/576-071 
e-mail címe: info@vertikalvksz.hu 
 
Ajánlattevı neve: Vertikál Közszolgáltató Zrt. - konzorciumvezetı 
székhelye: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.     
levelezési címe: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.  
adószáma: 24662837-2-07  
cégjegyzékszáma: 07-10-001420  
telefonszáma: 06-22/576-070 
faxszáma: 06-22/576-071 
e-mail címe: info@vertikalrt.hu 
 
Ajánlattevı neve: Vertikál VKSZ Vagyonkezelı és Szolgáltató Zrt. – konzorciumi tag 
székhelye: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.     
levelezési címe: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.  
adószáma: 24662696-2-07  
cégjegyzékszáma: 07-10-001419  
telefonszáma: 06-22/576-070 
faxszáma: 06-22/576-071 
e-mail címe: info@vertikalvksz.hu 
 
Ajánlat 
 

1/A. 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj az 50-60 
liter őrtartalmú hulladékgyőjtı edények 
vonatkozásában nettó HUF/liter/ürítés  
(súlyszám: 15) 

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 
(súlyszám: 40) 

nettó      2,83      HUF/liter/ürítés 
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1/C. 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj a 
lakosság által igényelhetı emblémás hulladékgyőjtı 
zsákok vonatkozásában nettó HUF/liter/ürítés  
(súlyszám: 5) 

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  
(súlyszám: 5) 

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 
(súlyszám:  5) 

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 

Vállaljuk vagy nem vállaljuk  

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

csak PET palack 
vagy  
egy zsákos vegyesen győjtve 
vagy 
több zsákos külön győjtve 

Az évi minimum egy lomtalanításon felül még egy 
lomtalanítás vállalása 

Vállaljuk vagy nem vállaljuk  

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. 

Vállaljuk vagy nem vállaljuk  

 
Ajánlattevı alkalmasságát megfelelıen igazolta. 
 

b)**  Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következı táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehetıség 
esetén részenként): 

     Az ajánlattevı neve: 
 Az elbírálás A részszempontok     
 részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai is) 
súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

11.  70  100  7000 
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.
 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj nettó 
HUF/liter/ürítés 
 

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

15 100 1500 

 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 
 

40 100 4000  

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

5 100 500  

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

5 100 500  

 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 
 

5 100 500  

  2.  
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjból a 
közterületi győjtıedények és az önkormányzati 
szervezetek győjtıedényei ürítése tekintetében 
nyújtott kedvezmény (%) 

 10  1  10 

 3. 
Elkülönített győjtés háztól, heti ürítéssel, kezdés 
idıpontja 2014. január 1-tıl 

 8  1  8 

 4. 
Elkülönített győjtés módszere, vagy csak PET 
palack, vagy egy zsákos vegyesen győjtve, vagy 
több zsákos külön győjtve 

 4  50  200 

 5. 
Az évi minimum egy lomtalanításon felül még egy 
lomtalanítás vállalása 

 4  1  4 
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 6. 
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. 

 4  1  4 

 A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei 
ajánlattevınként: 

    7226 

 

 
(A táblázatnak az ajánlattevık nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési 
pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

c)** Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám 
alsó és felsı határának megadása: 1-100 

d)** Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) 
az ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek 
értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 
Pontkiosztás módszere: 
1. részszempont: arányosítás, képlet: 
P=(Alegjobb/Avizsgált *99)+1 
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma 
Alegjobb: a legelınyösebb ajánlat tartalmi értéke 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke; 
2. részszempont: arányosítás, képlet: 
P=( Avizsgált / Alegjobb *99)+1 
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma 
Alegjobb: a legelınyösebb ajánlat tartalmi értéke 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke; 
3. részszempont abszolút értékelési módszer: Elkülönített győjtés háztól, heti ürítéssel, kezdı idıpontja 2014. 
január 1-tıl elvállalása esetén 100 pont, el nem vállalása esetén 1 pont. 
4. részszempont abszolút értékelési módszer: Elkülönített győjtés módszere: csak PET palack 1 pont, egy zsákos 
vegyesen győjtve 50 pont, több zsákos külön győjtve 100 pont. 
5. részszempont abszolút értékelési módszer: Az évi minimum egy lomtalanításon felül még egy lomtalanítás 
vállalása 100 pont, nem vállalása 1 pont. 
6. részszempont abszolút értékelési módszer: Az adott feltétel vállalása 100 pont, nem vállalása 1 pont. 
10. Az érvénytelen ajánlatot tevık neve, címe és az érvénytelenség indoka:- 
11.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevı neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai: 
Ajánlattevı neve: VERTIKÁL KONZORCIUM 
székhelye: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.     
levelezési címe: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.  
adószáma: 24662837-2-07  
cégjegyzékszáma: 07-10-001420  
telefonszáma: 06-22/576-070 
faxszáma: 06-22/576-071 
e-mail címe: info@vertikalvksz.hu 
 
Ajánlattevı neve: Vertikál Közszolgáltató Zrt. - konzorciumvezetı 
székhelye: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.     
levelezési címe: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.  
adószáma: 24662837-2-07  
cégjegyzékszáma: 07-10-001420  
telefonszáma: 06-22/576-070 
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faxszáma: 06-22/576-071 
e-mail címe: info@vertikalrt.hu 
 
Ajánlattevı neve: Vertikál VKSZ Vagyonkezelı és Szolgáltató Zrt. – konzorciumi tag 
székhelye: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.     
levelezési címe: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.  
adószáma: 24662696-2-07  
cégjegyzékszáma: 07-10-001419  
telefonszáma: 06-22/576-070 
faxszáma: 06-22/576-071 
e-mail címe: info@vertikalvksz.hu 
 
Ajánlat 
 

1/A. 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj az 50-60 liter őrtartalmú 
hulladékgyőjtı edények vonatkozásában nettó HUF/liter/ürítés  
(súlyszám: 15) 

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 
(súlyszám: 40) 

nettó      2,83      HUF/liter/ürítés 

1/C. 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj a lakosság által 
igényelhetı emblémás hulladékgyőjtı zsákok vonatkozásában nettó 
HUF/liter/ürítés  
(súlyszám: 5) 

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  
(súlyszám: 5) 

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 
(súlyszám:  5) 

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 

Vállaljuk vagy nem vállaljuk  

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

csak PET palack 
vagy  
egy zsákos vegyesen győjtve 
vagy 
több zsákos külön győjtve 

Az évi minimum egy lomtalanításon felül még egy lomtalanítás Vállaljuk vagy nem vállaljuk  
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vállalása 

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. 

Vállaljuk vagy nem vállaljuk  

Az adott ajánlat az összességében legelınyösebb érvényes, egyetlen ajánlat. 
b)* A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 

ajánlata kiválasztásának indokai:- 
12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevı alvállalkozót 

kíván igénybe venni: 
 a) A nyertes ajánlattevı ajánlatában: 

 
 b) * A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı ajánlatában:- 
13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, 
amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak mőködni: 

 a) A nyertes ajánlattevı ajánlatában: 

 
 b) * A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı ajánlatában:- 
14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevı szervezetek, és azon alkalmassági követelmények 

megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevı ezen szervezet erıforrásaira (is) támaszkodik: 
 a) A nyertes ajánlattevı ajánlatában:- 
 b) * A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı ajánlatában:- 
15. a) A szerzıdéskötési tilalmi idıszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdınapja: a Kbt. 124. § (8) 

bekezdés b) pontja alapján nem releváns 
      b) A szerzıdéskötési tilalmi idıszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: a Kbt. 124. § (8) bekezdés b) 
pontja alapján nem releváns 
16. Az összegezés elkészítésének idıpontja:  2013. december 18. 
17. Az összegezés megküldésének idıpontja:  2013. december 18. 
24.* Egyéb információk: A szerzıdéskötés tervezett idıpontja a Kbt. 124. § (8) bekezdés b) pontjára is 
tekintettel: 2013. december 19. 
 
Alsónémedi, 2013. december 18. 
 
 
 
 
Vincze József 
polgármester 


