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Tisztelt Társulási Tanács! 
 
 
A Dél-Kom Nonprofit Kft. és a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás között 2018. dec-
ember 20.-i nappal létrejött Üzemeltetési szerződésben foglaltaknak megfelelően a 
KEOP1.1.1. projekt keretében megvalósult hulladékgazdálkodási eszközrendszer üze-
meltetésével a Társulási Tanács az 8/2018 (09.19) számú határozatával a Dél-Kom Non-
profit Kft.-t bízta meg. 
 
 
Az Üzemeltetési szerződés II. Szerződési feltételek 2.1. pontjának megfelelően a Dél-
Kom Nonprofit Kft. a Társulás tulajdonát képző, a települési hulladékok gyűjtését, szállí-
tását, kezelését, ártalmatlanítását szolgáló létesítmények, berendezések és eszközök 
üzemeltetését, hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, valamint kiegészítő jelleggel 
egyéb hulladékgazdálkodási szolgáltatás céljára történő hasznosítását, működtetését és 
fejlesztését vállalta.  
 
 
A Társulás által elfogadott 8/2018 (09.19.) határozat rendelkezéseinek megfelelően, 
2018. évtől a vagyonelemeket használó közszolgáltató részére a kiszámlázott bérleti dí-
jak terhére, a mindenkori bérleti díj 70%-ában fejlesztési, pótlási keretet biztosít a bérleti 
díjjal szemben a közszolgáltató által kiállított számla alapján pénzügyi kompenzáció út-
ján. 
 
 
A Társulási Tanács a 2022. április 20-i Tanácsülésen döntött arról (1. számú melléklet), 
hogy meghatalmazza (2. számú melléklet) a Dél-Kom Nonprofit Kft.-t, mint közszolgálta-
tót a Tanács által elfogadott 2021. évi pótlási tervben szereplő 11 db Walking floor pót-
kocsi felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás elindítására.  
 
 
Az eljárást indító felhívás 2022. június 3-án nettó 99.000.000 Ft anyagi fedezeti összeg-
gel közzétételre került az EKR rendszerben, és az ajánlattételi felhívásban szereplő 
2022. július 4. dátummal megjelölt határidőig a bontási jegyzőkönyv (3. számú melléklet) 
szerint 2 db ajánlat érkezett. Az első ajánlattevő a Gazda Trans Fuvarozási Kft. (7556 
Rinyaújlak, Hrsz. 119/6.) volt, aki összesen nettó 184.180.210 Ft ajánlati díjat adott meg. 
A másik ajánlattevő a Seres Gépipari és Kereskedelmi Kft. (7630 Pécs, Bajor u. 2/1.), aki 
az eljárás felvilágosító értelmezése mellett (4. számú melléklet) összesen nettó 
167.436.555 Ft-ért vállalná a felújításokat. A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján az eljárás eredménytelen, mivel a rendelke-
zésre álló anyagi fedezet összege igazolható módon nem elegendő a szerződés megkö-
téséhez. 
 
 
A Dél-Kom NKft. tájékoztatta a Társulást arról, hogy a fent ismertetett közbeszerzési el-
járásokat egyelőre nem kívánja újra elindítani részben az orosz-ukrán háború következ-
ményeképp kialakult gazdasági körülmények – EUR/Ft árfolyam negatív változása, inflá-
ció folyamatos növekedése, nyersanyag- és energiaárak emelkedése stb. – miatt, rész-
ben pedig azért, mert a meglévő fejlesztési forrásokat a fokozatos áremelkedések miatt 
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át kívánja csoportosítani a prioritásként kezelt Mechanikai Biológiai Hulladékkezelő fel-
újítására annak érdekében, hogy a kökényi hulladékfeldolgozó központ biztonságosan 
tudjon működni a jövőben is. 
 
Kérem a Tisztelt Tanács döntését az előterjesztésben szereplő közbeszerzési eljárás si-
kertelenné nyilvánításáról, továbbá hatalmazza fel Péterffy Attila elnököt az eljárás siker-
telenségéről szóló döntés aláírására. 
 
 
Pécs, 2022. szeptember 1. 
 
 
 
Péterffy Attila 
elnök 
 







BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z) Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
 (Magyarország, 7632 Pécs Siklósi Út 52. ), mint Ajánlatkérő által megindított „Társaság Pótkocsik és 

” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) vontatók felújítása Nyílt 
 közbeszerzési eljárásban benyújtott .eljárás ajánlatok bontásáról

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2022.07.04 10:00) a fenti tárgyú eljárásban 2 darab, azaz kettő 
ajánlat érkezett.

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 99000000 HUF

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: Gazda Trans Fuvarozási Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)
 7556 Rinyaújlak Hrsz. 119/6.Székhelye:

1.1. Walking floor pótkocsik felújításának díja összesen (nettó HUF):
177 377 336

1.2. Volvo vontatók felújításának díja összesen (nettó HUF):
6 802 874

2. A jótállás többlet időtartama hónapban a minimálisan elvárt 12 hónap felett (min. 0, max. további 
12 hónap):
0

Ajánlattevő neve: Seres Gépipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság (vezető ajánlattevő)
 7630 Pécs Bajor Utca 2/1.Székhelye:

1.1. Walking floor pótkocsik felújításának díja összesen (nettó HUF):
14 659 284

1.2. Volvo vontatók felújításának díja összesen (nettó HUF):
562 221

2. A jótállás többlet időtartama hónapban a minimálisan elvárt 12 hónap felett (min. 0, max. további 
12 hónap):
12

Kiegészítő információk a bontáshoz:

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.








