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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 2021. évi pótlási tervvel kapcsolatban a Dél-Kom Nonprofit Kft. a Társulási Tanács 
16/2021.(VIII.3.) határozata (1. számú melléklet) alapján egy eredménytelen közbeszer-
zési eljárást követően 2022. június 22-én újból közbeszerzési eljárást indított 1 db kom-
poszttelepi aprítógép beszerzése érdekében.  
 
 
Az ajánlattételi felhívásban előírt 2022. július 18. dátummal megjelölt határidőig az eljá-
rásra a bontási jegyzőkönyv alapján (2. számú melléklet) 1 db árajánlat érkezett, így a 
Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 75. § (2) bekezdés e) pontja szerint 
az eljárás eredménytelen, mert az ajánlattételi határidőben nem nyújtottak be legalább 
két ajánlatot. A beérkező ajánlatot a KITE Mezőgazdasági Szolgáltat és Kereskedelmi 
Zrt. nyújtotta be nettó 143.322.060Ft + Áfa, azaz bruttó 182.019.016Ft értékben. A Dél-
Kom Nonprofit Kft. 2021. évi pótlási tervében nettó 118.760.000Ft + Áfa, azaz bruttó 
150.825.200Ft keretet tervezett az eszköz beszerzésére. 
 
 
A beszerzendő gépet Magyarországon nem gyártják, ide import útján kerül be, így aján-
lattevőnek megjelenik egy árfolyamkockázata, emellett a háborús helyzet miatt kialakult 
nyersanyag, illetve esetleges alkatrészhiány szintén árfelhajtó hatású. A közbeszerzés 
szempontjából további kockázat, hogy a Dél-Kom Nonprofit Kft. a 2012. évi CLXXXV. 
törvény a hulladékról 92/H. § (7) bekezdése alapján új hatályos szerződést úgy köthet, 
ha ennek hatálya legkésőbb 2023. június 30. napján lejár. Így a szállítási határidő rövid-
sége is problémát jelenthet. Az eljárásra beérkezett 1 db ajánlat fentiek okán egyrészt 
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jelentősen túlárazott volt, másrészt a megajánlott gép műszaki paraméterei jelentősen 
elmaradtak az előírttól. 
 
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 1 db új 

” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a komposzttelepi aprítógép beszerzése 2
továbbiakban: Kbt.)  közbeszerzési eljárásban benyújtott .Nyílt eljárás ajánlatok bontásáról

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2022.07.18 12:00) a fenti tárgyú eljárásban 1 darab, azaz egy 
ajánlat érkezett.

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 118760000 HUF

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

Ajánlattevő neve: KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (
vezető ajánlattevő)

 4181 Nádudvar Bem József Utca 1.Székhelye:

1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF):
143 322 060

2. Elvárt teljes körű jótálláson (1.000 óra) felül adott jótállási idő (óra) (min 0 óra, max 500 óra):
0

Kiegészítő információk a bontáshoz:

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




