
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) 
 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:  
Közszolgáltatási szerződés Kaposvár Megyei Jogú Város települési szilárd hulladékának összegyűjtésére, szállítására, ártalmatlanítására és lerakó 
üzemeltetésére. 
 
A szolgáltatás főbb paraméterei, mennyiségei:  
Közszolgáltatási szerződés Kaposvár Megyei Jogú Város települési szilárd hulladékának összegyűjtésére, szállítására, ártalmatlanítására és lerakó 
üzemeltetésére. 
Nyertes ajánlattevő, mint közszolgáltató szolgáltatási koncesszió keretében az alábbi szolgáltatások nyújtásának jogát szerzi meg, és egyben köteles e 
szolgáltatásokat a jelen eljárás eredményeként megkötendő közszolgáltatási szerződés hatálya alatt nyújtani e szolgáltatások ellátásához kapcsolódó 
kockázatok viselése mellett. 
Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén keletkező, szabvány hulladékgyűjtő edényből települési szilárd kommunális hulladék rendszeres 
begyűjtése, ártalmatlanító helyre történő elszállítása, elhelyezése, ártalmatlanítása és a lerakó üzemeltetése közszolgáltatási szerződés keretében, 
valamint a települési szilárd hulladék egyes összetevőinek (így különösen papír, műanyag, üveg, biológialag lebomló) elkülönített gyűjtése, elszállítása 
(beleértve a gyűjtőhelyek közszolgáltatás keretében történő működtetését), továbbá a lakossági veszélyes hulladék begyűjtése hulladékudvar 
üzemeltetésével, azok elszállítása és ártalmatlanítása a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével, 1db hulladék gyűjtőudvar üzemeltetése, a 
dokumentációban részletezettek szerint. 
Nyertes ajánlattevő feladatát képezik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása keretében különösen az alábbiak: 
a) Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén gondoskodnia kell a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos ellátásáról, ezen belül 
Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén az ingatlanokon keletkező települési szilárd hulladéknak a rendszeresített gyűjtőedényekből 
történő összegyűjtéséről, elszállításáról és kezeléséről az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint. 
b) Évente legalább 1 alkalommal lomtalanítás keretében a kihelyezett hulladékok összegyűjtése, elszállítása és kezelése; 
c) Kaposvár Megyei Jogú Város közterületén 57 db szelektív hulladékgyűjtő szigeten (mely hulladékgyűjtő szigetekből 37 db-hoz szükséges 
edényzetet Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja, továbbá 20 db hulladékgyűjtő sziget edényzetét a közszolgáltatási szerződés 
tartamára a nyertes ajánlattevő köteles biztosítani az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint) hulladék gyűjtése, elszállítása és kezelése: üveg 
és papír esetén frakciójának gyűjtése, és elszállítása heti 1 alkalommal, műanyag frakciót tartalmazó szelektív sziget esetén hetente 1 alkalommal. A 
szelektív szigetek környékét minden ürítésnél takarítani szükséges, a szigetek körüli plusz hulladékot is el kell szállítani; 
d) 120 és/vagy 80 literes hulladékgyűjtő zsákok biztosítása térítés ellenében, amely felhasznált zsákok gyűjtése a gyűjtőedények ürítésével egy időben 
történik, nyertes ajánlattevő feladata továbbá a zsákok elszállítása, és kezelése is; 
e) Karácsonyfák elszállítása, Ajánlatkérővel egyeztetett időszakban, évente 1 alkalommal; 
f) Zöldhulladék elszállítása, ártalmatlanítása a családi házas övezetben házhoz menő gyűjtéssel, ajánlatkérővel egyeztetett napokon évente 15 
alkalommal; 



g) Elektronikai hulladék és veszélyes hulladék gyűjtése keretében gyűjtőnap megszervezése évente 1 alkalommal (a lomtalanítás időpontja előtt) 1 db, 
az ajánlatkérővel egyeztetett helyszínen; 
h) 1 db hulladékgyűjtő udvar üzemeltetése (elsősorban szelektív és veszélyes hulladékok gyűjtése céljából); 
i) Gyűjtő edényzetek mosása használói igény esetén az ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint; 
j) Az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos bejelentéseinek intézése, panaszainak kivizsgálása, orvoslása és a 
közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás biztosítása érdekében ügyfélszolgálat, és ügyeleti rendszer létrehozása és működtetése heti 
min. 38 órában, valamint az adminisztrációs munka elvégzése; 
k) az elkülönített hulladékgyűjtés ösztönzése érdekében a lakosságot az elkülönített hulladékgyűjtés feltételeiről a közszolgáltató hulladékgazdálkodási 
tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről honlapján és a helyben szokásos módon tájékoztatja 
l) a hulladékgazdálkodási tervekben és a megelőzési programokban foglalt, valamint a 2012. évi CLXXXV. törvényben meghatározott megelőzési, 
hasznosítási és ártalmatlanítási célkitűzések megvalósíthatóságának biztosítása érdekében a nyertes ajánlattevő – legalább 3 évente – közszolgáltatói 
hulladékgazdálkodási tervet köteles készíteni. 
A településen lévő edényzetek darabszáma űrmértékenként: 
űrmérték (liter) - darabszám: 
35 liter - lakossági: 170 db; közületi 347 db; 
50 liter - lakossági:5701 db; közületi 455 db; 
60 liter - lakossági:383 db; közületi 14 db; 
70 liter - lakossági:270 db; közületi 47 db; 
80 liter - lakossági:139 db; közületi 10 db; 
110 liter - lakossági:2768 db; közületi 340 db; 
120 liter - lakossági:1249 db; közületi 238 db; 
240 liter - lakossági:141 db; közületi 159 db; 
360 liter - lakossági:4 db; közületi 4db; 
660 liter - lakossági:47 db; közületi 8 db; 
770 liter - lakossági:143 db; közületi 27 db; 
1100 liter - lakossági:380 db; közületi 144 db 
Településre vonatkozó adatok: 
Földrajzi, és közlekedési jellemzői: A várost északról Külső-Somogy dombjai, délről a Zselic meredek hegyoldalú erdői veszik körül. Már a Kapos 
szabályozása előtt is fontos közlekedési útvonalak vezettek erre lendületet adva a táj és a környék fejlődésének. Kaposvár ma is fontos vasúti és 
közlekedési csomópont, összeköttetése az agglomeráció településeivel szoros, és megfelelő a távolabbi, megyehatáron túli helységekkel is. A városon 
halad át többek között a Budapest-Gyékényes közötti vasút. A belterületi utak szilárd burkolattal ellátottak. Részletes leírás a dokumentációban. 
Közszolgáltatással érintett terület lakosságának száma:  
-65 337,- fő lakos, 27.300,- lakóingatlan; 
- várhatóan keletkező hulladékmennyiség: 15000 t/év települési szilárd hulladék, (melyből 1700 tonna hulladék kerül komposztálásra, és 540 tonna 
hulladék elkülönített gyűjtés során anyagában hasznosul, valamint 2,5 tonna veszélyes hulladék elkülönítetten kerül gyűjtésre )a ténylegesen keletkező 
hulladékmennyiség -20%-kal eltérhet, 



 
A hulladéklerakón ártalmatlanításra kerül éves szinten 30 300 tonna hulladék. 
Lerakásra kerülő hulladék Összetétele:  
biológiailag lebomló hulladék: 22,8% 
papír: 10,8 % 
karton: 2,2 % 
kompozit: 5,7% 
textíliák: 3,7% 
műanyag: 23,4% 
üveg: 2,6% 
fém: 2,8% 
veszélyes hulladék: 0,5% 
egyéb: 25,5% 
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, Kaposvár, Nádasdi utca 0133/2 
helyrajzi szám alatt található kommunális hulladéklerakó üzemeltetése az ajánlati dokumentációban részletezett feltételek szerint. 
Nyertes ajánlatevő a jelen eljárás tárgyát képező feladatok ellátására az ajánlatkérő által az ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint 
rendelkezésére bocsátott eszközök, berendezések, továbbá a hulladék lerakó üzemeltetéséhez az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott 
létesítmények, eszközök, berendezések használatáért a megajánlása szerinti mértékű bérleti díjat köteles fizetni.  
Ajánlatkérő az önkormányzati feladat-ellátási körébe tartozó települési szilárd hulladék összegyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozó 
közszolgáltatás megszervezéséről a jelen eljárás eredményeként létrejövő közszolgáltatási szerződés megkötésével gondoskodik. A nyertes 
Ajánlattevő a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján jogosult és egyben köteles is e közszolgáltatási feladat ellátására. Nyertes ajánlattevő a 
közbeszerzési eljárásban meghatározott közszolgáltatásra vonatkozó feladatok ellátására kizárólagos jogosultságot szerez. 
A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok további részletezését az ajánlati dokumentáció tartalmazza. 
 
 
3. A választott eljárás fajtája: A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) szerinti nyílt közbeszerzési eljárás. 

 
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: - 
 
5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja:- 

 
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja: Az ajánlattételi felhívás 2014. 
június 2. napján jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben KÉ 10227/2014 számon. 
 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen 
                                                         



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 követően indul-e új eljárás: - 

 
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 1 db 

 
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont - az összességében legelőnyösebb 
ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai -szerinti tartalmi eleme, elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):  
 
 
 

Ajánlattevő neve: KAPOS KONZORCIUM 

Ajánlattevő székhelye: 7400 Kaposvár Áchim András u. 2. 

Konzorcium Vezető Tag Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft. 

Konzorcium vezető tag székhelye: 7400 Kaposvár Áchim András u. 2. 

Konzorciumi Tag: Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. 

Konzorciumi tag székhelye: 7400 Kaposvár Áchim András u. 2. 

1. Nettó ár (egy összegben, 
forintban kifejezve, a teljes 
előirányzott mennyiségre 
vonatkoztatva, nettó HUF)) 

486.347.992 Ft 

Bérleti díj (nettó HUF/hónap – 
minimum nettó 1 400 000 
HUF/hónap ) 

nettó 1.400.000 Ft/hónap 

Szakmai ajánlat minősége nem számszerűsíthető 

 
A KAPOS KONZORCIUM ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott valamennyi tartalmi és formai 
követelménynek, illetve pénzügyi és műszaki alkalmasságnak megfelelő ajánlatot adott. 



 
 
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):  
 

     Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő 
neve: 

  Az elbírálás A 
részszempont
ok 

KAPOS 
KONZORC

IUM 
 

        

  részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai 
is) 

súlyszámai 
(adott esetben 
az 
alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelés
i 
pontszá
m és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelés
i 
pontszá
m 

Értékelés
i 
pontszá
m és  
súlyszá
m  
szorzata 

  - Nettó ár (egy 
összegben, 
forintban 
kifejezve, a 
teljes 
előirányzott 
mennyiségre 
vonatkoztatva, 
nettó HUF) 

60 60 3600 - - - - 

   Bérleti díj 
(nettó 
HUF/hónap – 
minimum nettó 
1 400 000 
HUF/hónap ) 

 4  60  240         

   Szakmai ajánlat 
minősége 

 36  48  178         

                  

                  

                  



                  

                  

                  

                  

  A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként
: 

   5568         

    
(A táblázatnak az ajánlattevők 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.) 
 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 
 
 

 

A szakmai ajánlat értékelésének módszere 

 

A 3. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható 

módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról”(Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. számában; 2012. június 1) III.B.1. pontja szerinti pontozás módszere. 

 

A 3. számú részszempontnál a szakmai ajánlatban a következőket kell kidolgozni, mint vizsgálati elemeket a dokumentációban részletezettek szerint: 

1. a közszolgáltatás ellátásának módja, szervezése 
2. a közszolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, technológia, műszaki felszereltség, létesítmények 
3. a közszolgáltatás minőségének biztosítása érdekében tett intézkedések a módszerekre, illetve vizsgálati eszközök alkalmazására 
4. a közegészségügyi, környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempont jelentős intézkedéseinek a bemutatására  
5. az elkülönített hulladékgyűjtésre 
6. a közszolgáltatás és a településen végzett más hulladékgazdálkodási tevékenységek kapcsolatának, összhangjának alakítására  
7. a közszolgáltatással összefüggő fejlesztések elvégzésére 
8. a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek belső ellenőrzésének rendjére 



9. a fogyasztói érdekek érvényesülésének és védelmének biztosítékaira és módszereire 
10. a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékgazdálkodási feladatok finanszírozásának módjára  
11. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésének módjára 
12. az ügyfélszolgálati, tájékoztatási, nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer működtetésére.  

Amennyiben nem kerül valamennyi tartalmi feltétel bemutatásra, vagy amennyiben az adott szempont bemutatása a dokumentációban 

részletezett táblázat szerinti „Megfelelő” szintet nem éri el, úgy az az ajánlat Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét vonja 

maga után. 

 

SZAKMAI BÍRÁLAT SZEMPONTJAI 

Ajánlatkérő három értékelési csoportba sorolja a szempontok kidolgozását: 

a) megfelelő 

b) jó 

c) kiváló 

Fenti kategóriák pontértéke a következők szerint alakul: 

a) 1 

b) 3 

c) 5 

Az értékelés szempontjai 

Az elvárás a szakmai vállalásokkal szemben az egymásra épülés, azaz a „kiváló” érték magában teljesíti a „megfelelő” és a „jó” kritériumait is. 

A 3. számú értékelési részszempontra vonatkozó szakmai ajánlatot a teljesítés elérhető legjobb minőségének, s a jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok 

lehető legmagasabb szakmai színvonalon történő ellátásának biztosítása érdekében a következő szempontok figyelembe vételével szükséges ajánlattevőnek 

elkészítenie, és az ajánlatához csatolnia. 

A benyújtott szakmai ajánlatból az egyes vizsgálati elemekre vonatkozó megajánlásoknak egyértelműen azonosíthatóknak kell lenniük. A szakmai ajánlatnak 

összhangban kell lennie a felhívásban és a dokumentációban meghatározott rendelkezésekkel. A 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet2. § (2) bekezdésének 

megfelelően a szakmai ajánlatot adatokkal és leírásokkal kell alátámasztani. 

 



 

Ajánlattevő: KAPOS KONZORCIUM 

   

Szakmai ajánlat minősége Pontozás Értékelés 

1. Közszolgáltatás ellátásának módja és 
szervezése 

Összesen max. 5 pont 

 

5 pont 

 

 

Ajánlatkérő megfelelőnek értékeli a közbeszerzési 

dokumentumokban és KMJV rendeletében előírtak 

teljesülését. Ezen felül értékel minden, a szolgáltatás 

ellátásának szervezettségét szavatoló rendszer 

működtetését (pl. megfelelő mélységű, konkrét 

információkat nyújtó járatterv).  

Kiválónak minősül a rendszer akkor, ha fentieken túl 

bemutatásra kerülnek a rendszer teljesítményét 

értékelő és elemző, Ajánlattevő által ismert és 

gyakorlatban használt módszerek, rutinok, eljárások.  

Ajánlatkérő a „kiváló” értékeléshez szükségesnek 

tartja az optimális mennyiségű és minőségű 

eszközpark üzemeltetését, melynek azonban 

tekintettel kell lennie a költséghatékonyság 

szempontjaira is. 

 

Ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumban és KMJV 

rendeletében előírtaknak megfelelően végzi.  

Ajánlattevő által bemutatásra került a megfelelő járatterv. 

Ajánlattevő a járműparkját költséghatékonyan üzemelteti, mely 

kontrolling rendszerrel kerül értékelésre és elemezésre. 

 

2. Közszolgáltatás teljesítéséhez 

rendelkezésre álló eszközök, 

berendezések, technológia, műszaki 

felszereltség, létesítmények 

Összesen max. 5 pont 

 

3 pont 

 



 

 

Ajánlatkérő kéri a közbeszerzési anyagokban 

található feladatok és a kapcsolódó mennyiségek 

alapján annak bemutatását, hogy Ajánlattevő milyen 

mennyiségű és minőségű gép- és eszközparkkal 

kívánja a teljesítést megvalósítani. Ajánlattevő 

törekedjen az elégséges mértékű járműpark 

beállítására, azonban a hatékonyságot (logisztikai és 

költséghatékonyság egyaránt) feltétlenül szem előtt 

kell tartania. A közvetlenül szükséges gépállomány 

felett Ajánlatkérő „jó” értékkel ismeri el, ha nem 

túlzó mértékben, de Ajánlattevő a tömörítős 

gépállománya szolgáltatásbiztonságának érdekében 

több cserejárművet szavatol. Kiválónak minősül az 

ajánlat ezen része, ha az összes szükséges egyéb gép, 

berendezés tekintetében is megfelelő minőségű 

csereeszközt tud Ajánlattevő bemutatni 

Ajánlattevő rendelkezik a közszolgáltatás ellátásához szükséges - 

hatósági engedéllyel rendelkező és megfelelő műszaki állapotban 

lévő járművekkel, eszközökkel, valamint hatóságilag engedélyezett 

telephellyel a feladat ellátásához.  

Ajánlattevő rendelkezik megfelelő mennyiségű és minőségű 

tartalék jármű állománnyal. 

3. Közszolgáltatás minőségének 
biztosítása érdekében tett módszerek, 
intézkedések, illetve vizsgálati 
eszközök alkalmazása 

 

Összesen max 5 pont 

 

3 pont 

 Ajánlatkérő alapvető feltételnek írja elő az ISO 

szabvány szerinti (ajánlati felhívásban részletezett) 

rendszerek működtetését. Ajánlatkérő magasabb 

pontszámmal értékeli a munkahelyi és 

szolgáltatásnyújtási folyamatokban működtetett, 

bármely munkaterületre vonatkozó sztenderdizált 

hatékonyságfejlesztési rendszerek üzemeltetését. 

 Kiváló minősítés esetén előzőeket kiegészítve 

Ajánlatkérő elvárja, hogy Ajánlattevő működése 

során bizonyítottan és rendszerbe építve olyan 

eljárások működjenek, amik a folyamatos fejlesztést 

garantálják. Ajánlatkérő kéri fenti rendszerek és 

Ajánlattevő, mint az ország egyik legnagyobb régióját ellátó 

kommunális hulladékgyűjtő, - és szállító szervezete 2000-ben –az 

uniós elvárásoknak is megfelelő minőségirányítási modellt épített 

ki, amelyet azóta is folyamatosan karbantart. 

Ajánlattevő sztenderdizált hatékonyságfejlesztési rendszert 

üzemeltet „Kaizen javaslat” néven. 

 



módszerek teljes folyamatát konkrét, megtörtént 

példákkal és értékeléssel együtt bemutatni. 

4. Közegészségügyi, környezetvédelmi 
és hulladékgazdálkodási 
szempontból jelentős intézkedések 

Összesen max. 5 pont 

 

3 pont 

 

 

 

Ajánlatkérő a jogszabályi és Ajánlati 

felhívásban/dokumentációban előírtak teljesülését 

megfelelő szintűnek ismeri el. Kéri fenti 

kötelezettségeket és feladatokat részletesen 

bemutatni, kitérve a teljesítés módjára is. 

Ajánlatkérő jó megoldásnak értékeli az elő nem írt, 

de cím szerinti tevékenységek felvállalását, mint pl. 

környezetvédelmi szemléletformálás. Kiválónak 

értékeli a hard típusú vállalásokat, mint pl. az 

elhagyott és elkülönítetten gyűjthető hulladékok 

területén tett konkrét vállalások. 

 

Ajánlattevő vállalja jogszabályi és Ajánlati 

felhívásban/dokumentációban előírtak teljesülését. 

Ajánlattevő 2009. évben javasolta a 37 db sziget szám bővítését, 

így már minden frekventáltabb helyen megtalálható a szigetes 

szelektív hulladék gyűjtés. 

Ajánlattevő elkötelezett híve a már egészen kis korban alkalmazott 

szemléletformálásnak. 

 

5. Elkülönített hulladékgyűjtés 

 
Összesen max. 5 pont 

 

3 pont 

 

 

Az elkülönített gyűjtés tekintetében Ajánlattevő 

mutassa be a jogszabályi kötelezettségek 

teljesítésének módját. Jónak minősül az értékelés, ha 

a kötelezettségekhez képest 10-20%-os időbeni 

vagy mennyiségi tekintetben értékelhető 

többletvállalást tesz Ajánlattevő. Az ezen érték 

fölötti, számszerűsített vállalásokat kiválónak 

értékelik. 

 

Ajánlattevő eleget tesz a jogszabályi kötelezettségek teljesítésének. 

Ajánlattevő nagy gyakorlattal és megfelelő eszközparkkal 

rendelkezik mind a gyűjtőszigetes, mind az ingatlannál történő 

szelektív gyűjtés szervezésében és működtetésében. Ajánlattevő 

minimum 30%-os mennyiségi tekintetben értékelhető 

többletvállalást tesz. 

6.Közszolgáltatás és a településen 

végzett más hulladékgazdálkodási 
Összesen max. 5 pont 

 



tevékenységek kapcsolatának, 

összhangjának alakítása 

3 pont 

 

 

Ajánlattevő foglalja össze, hogy közszolgáltatóként 

milyen további területeken tud vállalásokat tenni. 

Jónak ítéli Ajánlatkérő, ha Ajánlattevő vállalja, hogy 

további lépésekkel segíti a lakossági elkülönített 

gyűjtést. Kiválónak, ha támogatja az intézményi és 

közületi hulladék elkülönített gyűjtését. Ajánlatkérő 

bemutathat további hatékony megoldásokat a vegyes 

hulladék mennyiségének csökkentésére. 

Ajánlattevő elkötelezett híve a szelektív hulladékgyűjtés minél 

szélesebb körben való bevezetésébe legyen szó lakosságról, vagy 

intézményről, közületről. Ajánlattevő a Kaposvár területén 

létesített inert lerakó telepet és feldolgozó gépsort is üzemelteti, 

ezzel lehetőséget biztosítva a keletkezett mennyiség hasznosítására. 

Ajánlattevő kiemelt feladatának tartja a környezetvédelmi 

szemléletformálást, mely területen folyamatos aktivitást fejt ki. 

7. Közszolgáltatással összefüggő 

fejlesztések elvégzése 
Összesen max. 5 pont 

 

5 pont 

 

Ajánlatkérő megfelelőnek értékeli az ajánlat ezen 

pontját, amennyiben ajánlattevő felsorolja a törvényi 

és egyéb kötelezettségből fakadó fejlesztési 

szükségleteket, és annak kivitelezését bemutatja. 

Jónak és kiválónak értékeli az ezeken túli vállalásokat 

és fejlesztéseket, melyek legalább 10% és 20%-ban 

hozzájárulnak valamely számszerűsített feladat vagy 

probléma megoldásához. 

 

Ajánlattevő elkötelezett híve az OMP-ben foglalt jövőbeni 

kötelezettségek teljesítésének. 

Ajánlattevő törekszik gépi technikájának színvonalas fejlesztésére. 

Ez nem feltétlenül kapacitásbővítést jelent, sokkal inkább a 

műszaki színvonal emelését. 

Az elkülönítetten gyűjtött anyag mennyiségének növelése 

érdekében a lerakón üzemelő válogató gépsor beüzemelésre került. 

Ajánlattevő fejlesztési tervei 20%-os növekedést mutatnak a 

hasznosítási arány tekintetében. 

8. A közszolgáltatás körébe tartozó 

tevékenységek belső ellenőrzésének 

rendje 

Összesen max. 5 pont 

 

5 pont 

 

Ajánlatkérő megfelelőnek fogadja el a 

jogszabályokban és egyéb utasítási rendszerekben 

(ISO, munkaköri dokumentumok, stb.) lefektetett 

előírások teljesítését. Ennek bemutatása az ajánlat 

ezen pontján szükséges. Ajánlattevő mutassa be a 

nála működő utasítási és ellenőrzési rendszert. Jónak 

Ajánlattevő jogszabályokban és egyéb utasítási rendszerekben 
(ISO, munkaköri dokumentumok, stb.) lefektetett 
előírásoknak maradéktalanul megfelel. Környezetirányítási 
Rendszer bevezetésére került sor 2004-ben. 
Ajánlattevő rendelkezik minőségirányítási, környezetirányítási 
(ISO 9001, ISO 14001) és munkahelyi egészségvédelem és 



minősül a rendszer, amennyiben a kötelezettségek 

teljesülését szabályozott belső ellenőrzési rendszerrel 

egészítik ki. Kiváló az ajánlat, ha mindezeken felül 

Ajánlattevő megfelelően kidolgozott kontrolling 

rendszert, ciklikus, iteratív ellenőrzést alkalmaz 

biztonsági (OHSAS 18001) irányítási rendszerrel 
Ajánlattevő belső ellenőrzési terv alapján rendszeren 
ellenőrzi a munkavégzést. Heti rendszerességgel PDCA 
rendszerű vezetői megbeszéléseket tart. 

9. Fogyasztói érdekek érvényesülésének 

és védelmének biztosítékai és módszerei 

 

Összesen max. 5 pont 

 

5 pont 

 

Ajánlattevő mutassa be a témában meglévő 

kötelezettségeket és azok teljesülését. Jónak ítélendő 

az ajánlat ezen része, ha részletesen kidolgozott és 

szabályozott az ügyfélszolgálat folyamata, kifejezett 

tekintettel a fogyasztói érdekekre. Kiváló az 

alkalmazott rendszer, ha az ezzel kapcsolatos 

teljesítmény mérése, értékelése, elemzése kidolgozott 

rendszerben folyamatosan történik 

Ajánlattevő minden vonatkozó, hatályos jogszabályi előírásnak 

eleget tesz. 

Ajánlattevőnél részletesen kidolgozott és szabályozott az 

ügyfélszolgálat folyamata, kifejezett tekintettel a fogyasztói 

érdekekre. 

Kidolgozott rendszerben, folyamatosan történik a teljesítmény 

mérése. 

10.Közszolgáltatás körébe tartozó 

hulladékgazdálkodási feladatok 

finanszírozásának módja 

 

Összesen max. 5 pont 

 

5 pont 

 

Ajánlattevőnek vállalni szükséges a közszolgáltatás 

fenntartását a szerződés időtartama alatt. Jónak ítéli 

Ajánlatkérő a szempontot, amennyiben Ajánlattevő 

bemutatja likvidási tervét, annak háttérelemzésével 

és teendővel egyetemben. Kiválónak értékeli a 

pontot akkor, ha az esetlegesen meglévő 

finanszírozási hiányok megnyugtató módon (banki, 

tulajdonosi stb.) biztosíthatóak. 

 

Ajánlattevő a közszolgáltatási díj, másrészt az elkülönítetten 

gyűjtött hulladékok értékesítéséből származó árbevételből 

származó fedezettel vállalja a közszolgáltatás fenntartását a 

szerződés időtartama alatt. 

A likviditási terv és annak háttérelemzése bemutatásra került. 

Az esetlegesen meglévő finanszírozási hiányok megnyugtató 

módon (bank, tulajdonos által) biztosításra kerülnek.  

 

11. Hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási díj beszedésének módja 
Összesen max. 5 pont 

 



 5 pont 

 

 

Ajánlattevő mutassa be a jogszabályi és 

egyéb kötelezettségeket, valamit azok 

teljesítését. Ajánlattevő térjen ki a 

követeléskezelés gyakorlatára is. Jónak 

értékelhető a pont akkor, ha a kötelező mód 

mellé legalább egy, kiválónak, ha még 

legalább kettő (azaz összesen három) 

fizetési mód kerül bevezetésre.  

 

Ajánlattevő által bemutatásra került a jogszabályi és egyéb 

kötelezettségek, illetve a követeléskezelés gyakorlata. 

Ajánlattevőnél négy féle fizetési mód lehetséges. 

12. Ügyfélszolgálati, tájékoztatási, 

nyilvántartási, adatkezelési és 

adatszolgáltatási rendszer működtetése 

 

Összesen max. 5 pont 

 

3 pont 

 

Ajánlattevő mutassa be az előírásoknak 

megfelelő rendszer működését. Jónak 

ítélhető a szempont, ha megfelelő, komplex 

informatikai rendszert üzemeltet, aminek 

fejlesztési igényei egy hónapos határidővel 

megoldott. Kiváló a pont, ha előzőeken túl 

Ajánlattevő fenti rendszerek folyamataira is 

rendszeres elemzéseket, kontrolling 

mutatókat készít és értékel. Ajánlatkérő 

ezen a szinten elvárja a rendszeres, 

ismétlődő ellenőrzések fenntartását, ezek 

bemutatására kéri Ajánlattevőt. 

 

Ajánlattevő az ügyfélszolgálati, tájékoztatási, nyilvántartási, 

adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer működtetésével 

kapcsolatban mindenben eleget tesz a vonatkozó előírásoknak. 

Ajánlattevő megfelelő, komplex informatikai rendszert üzemeltet. 

Ajánlattevő a szerződés ideje alatt vállalja a rendszeres, ismétlődő 

ellenőrzések fenntartását. 

 

Mindösszesen: 

 

48 pont 

 



 
c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 1-60 

 
d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta 
az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:  
Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése 
során adható pontszám alsó és felső határa:  
 
1-60, ahol az 1 pont a legrosszabb, a 60 pont a legjobb érték. 
 
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:  
 
Az 1., részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható 
módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás. 
A 2., résszempont esetén a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható 
módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról”(Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. számában; 2012. június 1) III.A.1.bb) pontja szerinti egyenes 
arányosítás.  
 
Az 1. részszempont esetén alkalmazott fordított arányosítás képlete:  
 
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin 
 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 60 
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
A 2. részszempont esetén a minimális bérleti díj nettó 1 400 000 Ft/ hónap, az ennél alacsonyabb bérleti díjat tartalmazó ajánlat érvénytelen. 
 
P = (Avizsgált /Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin 
 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 60 
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 



Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
 
A 3. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható 
módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról”(Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. számában; 2012. június 1) III.B.1. pontja szerinti pontozás 
módszere.  
 
A 3. számú részszempontnál a szakmai ajánlatban a következőket kell kidolgozni, mint vizsgálati elemeket a dokumentációban részletezettek szerint: 
 
1. a közszolgáltatás ellátásának módja, szervezése 
2. a közszolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, technológia, műszaki felszereltség, létesítmények 
3. a közszolgáltatás minőségének biztosítása érdekében tett intézkedések a módszerekre, illetve vizsgálati eszközök alkalmazására 
4. a közegészségügyi, környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempont jelentős intézkedéseinek a bemutatására  
5. az elkülönített hulladékgyűjtésre 
6. a közszolgáltatás és a településen végzett más hulladékgazdálkodási tevékenységek kapcsolatának, összhangjának alakítására  
7. a közszolgáltatással összefüggő fejlesztések elvégzésére 
8. a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek belső ellenőrzésének rendjére 
9. a fogyasztói érdekek érvényesülésének és védelmének biztosítékaira és módszereire 
10. a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékgazdálkodási feladatok finanszírozásának módjára  
11. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésének módjára 
12. az ügyfélszolgálati, tájékoztatási, nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási  
rendszer működtetésére.  
 
Amennyiben nem kerül valamennyi tartalmi feltétel bemutatásra, vagy amennyiben az adott szempont bemutatása a dokumentációban részletezett 
táblázat szerinti „Megfelelő” szintet nem éri el, úgy az az ajánlat Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét vonja maga után.. 
 
Ajánlatkérő a szakmai ajánlat tartalma tekintetében a dokumentáció II.3. pontjában meghatározott szempontok alapján a pontozás módszerével a 
megadott követelmények meglétét értékeli, megvizsgálva, hogy a szakmai ajánlat egyes követelményei (1-12 követelmény) milyen szinten, minőségben 
kerültek bemutatásra. Ha megfelelőnek ítéli az adott követelmény kidolgozását, akkor 1 pontot ad, ha jónak ítéli meg az adott követelmény 
kidolgozását, akkor 3 pontot ad, ha kiválónak értékeli, akkor 5 pontot ad az adott követelmény kidolgozására.  
 
Az értékelés szempontjai: Az elvárás a szakmai vállalásokkal szemben az egymásra épülés, azaz a „kiváló” érték magában teljesíti a „megfelelő” és a 
„jó” kritériumait is. 
 
A fentiekre tekintettel a pontkiosztás módszere alapján ajánlatkérő a szakmai vállalásokat (1-12 követelmény) vizsgálva megállapítja szakmai 
követelményenként a pontszámokat, majd azokat összesíti. Az így kapott összpontszám az ajánlat 3. részszempont szerinti pontszáma. 



 
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: - 
 
11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  
 
 

Ajánlattevő neve: KAPOS KONZORCIUM 

Ajánlattevő székhelye: 7400 Kaposvár Áchim András u. 2. 

Konzorcium Vezető Tag Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft. 

Konzorcium vezető tag székhelye: 7400 Kaposvár Áchim András u. 2. 

Konzorciumi Tag: Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. 

Konzorciumi tag székhelye: 7400 Kaposvár Áchim András u. 2. 

1. Nettó ár (egy összegben, 
forintban kifejezve, a teljes 
előirányzott mennyiségre 
vonatkoztatva, nettó HUF)) 

486.347.992 Ft 

Bérleti díj (nettó HUF/hónap – 
minimum nettó 1 400 000 
HUF/hónap ) 

nettó 1.400.000 Ft/hónap 

 
Ajánlata kiválasztásának indoka: Kapos Konzorcium (Konzorcium Vezető Tag: Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft. (7400 Kaposvár 

Áchim András u. 2.), Konzorciumi Tag: Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. (7400 Kaposvár, Áchim András u. 2.) a felhívás IV.2.1) pontjában 

meghatározott valamennyi értékelési részszempontra kiterjedő ajánlatot tett, szakmai ajánlatában a 3. részszempont tekintetében a dokumentáció II. 

fejezete 3. pontjában részletezett tartalmi elemeket bemutatta. 

 
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: - 
 
12.* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:  

 1 db hulladékgyűjtő udvar üzemeltetése; 



 szakemberek megléte a teljes közbeszerzés vonatkozásában 

 gépjárművek rendelkezésre bocsátása hulladék gyűjtés-szállítás vonatkozásában 

 minőségbiztosítás-feltételek a teljes közbeszerzés vonatkozásában 
 
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő 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 működni: 
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 
 
14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik: 
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:  
aa) Alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet: Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 
ab) Igazolt alkalmassági követelmény:Ajánlattételi felhívás P/2.;P/3.;M/1.;M/2.;M/3.;M/4. 
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 
 
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja:nem releváns, Ajánlatkérő a Kbt. 124.§ (8) a) pontjában foglalt feltétel 
fenn állására tekintettel a nyertes ajánlattevővel való szerződéskötés vonatkozásában nem alkalmazza a Kbt. 124. § (6) bekezdésében foglalt 
szerződéskötési moratóriumot 

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: nem releváns, Ajánlatkérő a Kbt. 124.§ (8) a) pontjában foglalt feltétel 
fenn állására tekintettel a nyertes ajánlattevővel való szerződéskötés vonatkozásában nem alkalmazza a Kbt. 124. § (6) bekezdésében foglalt 
szerződéskötési moratóriumot 
 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2014. július 02. 
 
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2014. július 02. 
 
18.* Az összegezés módosításának indoka: - 
 
19.* Az összegezés módosításának időpontja: - 
 
20.* A módosított összegezés megküldésének időpontja: - 
 
21.* Az összegezés javításának indoka: - 



 
22.* Az összegezés javításának időpontja: - 
 
23.* A javított összegezés megküldésének időpontja: - 
 
24.* Egyéb információk: Ajánlatkérő a Kbt. 124.§ (8) a) pontjában foglalt feltétel fenn állására tekintettel a nyertes ajánlattevővel való szerződéskötés 
vonatkozásában nem alkalmazza a Kbt. 124. § (6) bekezdésében foglalt szerződéskötési moratóriumot. 
 
 
 
 
 Kaposvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzata  
képviseletében 

PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. 
 

 


