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Tisztelt Társulási Tanács! 
 
A Dél-Kom Nonprofit Kft. a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulással 2018. december 
20.-i nappal létrejött Üzemeltetési szerződésben foglaltaknak megfelelően a KEOP1.1.1. 
projekt keretében megvalósult hulladékgazdálkodási eszközrendszer üzemeltetésével a 
Társulási Tanács az 5/2018 (09.19) számú határozatával a Dél-Kom Nonprofit 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, 
szállítását, 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 
díjak terhére, a mindenkori bérleti díj 70%-ában fejlesztési, pótlási keretet biztosít a bérleti 
díjjal szemben a közszolgáltató által kiállított számla alapján pénzügyi kompenzáció 
útján. 
 
A Tanács 2021. október 20-án tartott Tanácsülésén a 22/2021. (X.20.) számú határoza-
tában jóváhagyta a Dél-Kom Nonprofit Kft. 2021. évi pótlási tervében szereplő kökényi 
Regionális Hulladékkezelő Központ területén található Mechanikai Biológiai Hulladékke-
zelő (a továbbiakban: MBH) gépészeti technológia felújítására irányuló közbeszerzési el-
járás megindítását. A határozat az előterjesztés 1. számú melléklete. 
 
A Dél-Kom Nonprofit Kft. 2022. június 22-i dátummal elindította az EKR-en keresztül a 
közbeszerzési eljárást, azonban a 2022. július 25-i meghatározott ajánlattételi határidőig 
a bontási jegyzőkönyv alapján egyetlen ajánlat sem került benyújtásra, így a közbeszer-
zési eljárás a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 75. § (1) bekezdés a) 
pontja szerint eredménytelenül zárult. Az eljárás eredménytelenül történő lezárásának 
kihirdetését a Társulási Tanács elnöke jóváhagyta.  
 
Mivel az MBH gépészeti technológiájának felújítása továbbra is a pótlások és fejlesztések 
közül a legjelentősebb beruházás annak érdekében, hogy a közszolgáltatás zavartalan 
működése a jövőben is biztosított legyen, így a Dél-Kom Nonprofit Kft. az MBH felújítá-
sára vonatkozó eljárás újraindítását indítványozta. 
A Társulási Tanács a 22/2022. (IX.14.) sz. határozatában (2. számú melléklet) felkérte a 
Dél-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetőjét az új közbeszerzési eljárás megindítására és lefoly-
tatására. 
 
A Társulási Tanács 31/2022.(IX.19.) számú határozatában (3. számú melléklet) elfogadta 
a Dél-Kom Nonprofit Kft. által benyújtott 2021. évi pótlási terv 2. számú módosítását (4. 
számú melléklet). A döntés értelmében a 2021. évi pótlási tervben szereplő zöldhulladék 
aprítógép és walking floor pótkocsik felújításának tervezett értékei átcsoportosításra 
kerültek a prioritásként kezelt MBH gépészeti technológia felújításának keretösszegére. 
Az így megemelt keretösszeg értéke nettó 712.209.075 Ft + ÁFA, azaz bruttó 
904.505.525 Ft. 
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A Társulási Tanács döntésének megfelelően a Dél-Kom Nonprofit Kft. 2022.11.23-án el-
indította az MBH gépészeti technológia felújítására irányuló közbeszerzési eljárást. Ez-
úttal az ajánlattételi eljárásban a 31/2022.(X19.) számú határozathoz tartozó előterjesz-
tésben foglaltak alapján az ajánlati ár pénzneme EUR-ban került kiírásra. A közbeszer-
zési eljárás ajánlattételi határideje 2023. január 16-án lejárt. A határidőig a bontási jegy-
zőkönyv (5. számú melléklet) alapján egy ajánlat érkezett. Az egyedüli érvényes ajánlatot 
az E.T.C. Környezetvédelmi és Kereskedelemi Kft. adta, ajánlati árként nettó 1.679.900 
EUR + ÁFA, bruttó 2.133.473 EUR összeget jelölt meg (nettó 663.560.500 Ft + ÁFA, 
azaz bruttó 842.721.835 Ft, 395,00 Ft/EUR árfolyamon számolva), mely nem haladja 
meg a pótlási tervben megjelölt keretösszeget. 
 
A bontási jegyzőkönyv alapján megállapítható, hogy az ajánlati ár megfelel a Dél-Kom 
Nonprofit Kft. által becsült nettó 1.683.709 EUR ajánlattételi fedezeti értéknek, valamint 
a pótlási tervben megjelölt keretösszeget sem lépi túl. Továbbá megállapítható, hogy a 
közbeszerzési eljárás megfelel a jogszabályi előírásoknak is, az eljárás megindítását 
megelőzően a Dél-Kom Nonprofit Kft. még előzetes piaci konzultációt is készített (6. 
számú melléklet) a törvényi előírások maradéktalan teljesítése érdekében.  
 
A közbeszerzési eljáráshoz kötődő Bíráló Bizottsági jegyzőkönyv és döntési javaslat az 
előterjesztés 7. és 8. számú mellékletei.  
 
Kérem a Tisztelt Tanács döntését arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárás nyer-
tese az E.T.C. Környezetvédelmi és Kereskedelemi Kft., továbbá kérem a Társulási Ta-
nácsot, hogy kérje fel Péterffy Attila Társulási Tanács elnököt a nyertes ajánlattevővel 
megkötendő szerződés aláírására. A szerződés tervezet az előterjesztés 9. számú mel-
léklete. 
 
Kérem a Tisztelt Tanácsot, hogy az ügyben hozza meg döntését a határozati javaslat 
szerint. 
 
 
Pécs, 2023. január 30. 
 
 
Péterffy Attila 
elnök 
 
 
 



Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsának 

      /2023. (02.08.) sz. határozata 

 
 
a Dél-Kom Nonprofit Kft. 2021. évi pótlási tervében szereplő MBH felújítása 
tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás lezárásáról 
 

1. A Társulási Tanács az előterjesztés mellékletét képező Bontási és Bíráló 
bizottsági jegyzőkönyvek alapján az MBH felújítás tárgyában kiírt 
közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és nyertesként az E.T.C. 
Környezetvédelmi és Kereskedelemi Kft.-t (8000 Székesfehérvár 
Rimaszombati utca 11.) nevezi meg. A nyertes ajánlat összege nettó 
1.679.900 EUR + ÁFA, azaz bruttó 2.133.473 EUR (nettó 663.560.500 Ft + 
ÁFA, azaz bruttó 842.721.835 Ft, 395,00 Ft/EUR árfolyamon számolva), ami 
a fejlesztési keret terhére biztosított. 
 

2. A Társulási Tanács felkéri a közbeszerzési eljárást lebonyolító Dél-Kom 
Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződést 
készítse elő. 

 
3. A Társulási Tanács felkéri Péterffy Attila Társulási Tanács elnököt, hogy a 

nyertes ajánlattevővel megkötendő mellékelt szerződést írja alá. 
 

4. A Társulási Tanács felkéri a Dél-Kom Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, 
hogy a teljesítéshez szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

5. A Társulási Tanács felkéri a Dél-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a 
jövőben indítandó közbeszerzési eljárások műszaki előkészítésénél és 
keretfeltételeinek kialakításakor önálló vizsgálati szempont legyen az, hogy 
a beszerzés tárgyára a lehető legtöbb érvényes ajánlatot kapja a Társulás. 

 
 
 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Péterffy Attila elnök, 

dr. Leitol Csaba ügyvezető igazgató 
 
Kapják: Péterffy Attila elnök, 

Magay Miklós főosztályvezető, 
dr. Leitol Csaba ügyvezető igazgató 

 









2021. évi pótlási terv 2. számú módosítása

Pótlási/felújítási elem Ktsg. terv Ft

1. MBH gépészeti technológia 712 209 075

      1. Elektronikus vezérlés 27 439 500

      2. Előaprítógép 46 594 000

      3. Utóaprító (2db) 94 855 000

      4. Biológiai rendszer 15 900 000

      5. Biofilter 50 000 000

      6. Bálázógép 2 780 000

      7. Kompresszor 3 100 000

      8. Nehézanyag leválasztó 7 770 000

      9. Lindner szállítórenszer 28 630 000

      10. Dobrosta 10 659 500

      11. IFE NFE leválasztó 14 800 000

      12. Mágneses leválasztó 3 597 600

      13. Avermann feladó szalag 15 960 000

      14. Porelszívó rendszer 1 800 000

2. Zajvédelem 2 000 000

3. Vészvilágítás 1 500 000

4. Törzscsuklós homlokrakodó gép magasürítésű kanállal, pótlás 75 240 000

5. Bálatároló vasbeton támfal 92 000 000

MBH összesen 882 949 075

1. Vizesblokk felújítása 5 800 000

2. Világítás korszerűsítése 7 500 000

Válogató összesen 13 300 000

1. Zöldhulladék aprítógép, pótlás 0

Komposzttelep összesen 0

1. Kökényi telephely útburkolatainak felújítása 79 621 000

     1. Itatott aszfaltmakadám út burkolatának cseréje kötő és kopó aszfaltra

     2. A hulladéklerakóra vezető zúzottkő burkolatú út javítása

     3. Gépjárműmosó előtti aszfaltburkolat cseréje

     4. Telephely belső aszfaltburkolatú útjainak, illetve bekötőút javítása

     5. Út melletti kiemelt szegély megtámasztása

2. Szociális és irodaépület női-férfi zuhanyzók felújítása 15 000 000

3. Irodaépületek, szociális blokkok belső festése 3 300 000

4. Főbejáratnál lévő kerítés és kapu felújítása 3 000 000

5. Telephely térvilágításának korszerűsítése 9 500 000

Telephely összesen 110 421 000

1. Kerítések, konténerek felújítása 20 000 000

Gyűjtőszigetek összesen 20 000 000

1. Walking floor pótkocsik (11db) felújítása 0

Járművek összesen 0

Mindösszesen 1 026 670 075

VI. Járművek

III. Komposzttelep

4. számú melléklet

I. Mechanikai-biológiai- hulladékkezelő mű

II. Válogatómű

IV. Telephely

V. Gyűjtőszigetek



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 MBH felújítás 
” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  Kökény 3 Nyílt eljárás

közbeszerzési eljárásban benyújtott .ajánlatok bontásáról

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2023.01.16 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 1683709 EUR

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

Ajánlattevő neve: E.T.C.Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft (vezető ajánlattevő)
 8000 Székesfehérvár Rimaszombati Utca 11Székhelye:

Ajánlati ár (nettó EUR):
1 679 900

Kiegészítő információk a bontáshoz:

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

                                                                            (tervezet) 

 

 

amely létrejött egyrészről a: Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer 

Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás (székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1., 

nyilvántartási szám (PIR): 58797-0-00, adószám: 15587093-2-02, bankszámlaszám: 

10400779-00027864-00000007, képviseli: Péterffy Attila, a Társulási Tanács Elnöke), mint 

megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről a(z): ……………………… (székhely: …………………………….; Cg.: 

………………, adószám: ……………., bankszámlaszám: ………………….., képviseli: 

………………) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) (a továbbiakban együttesen: 

Szerződő felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

 

ELŐZMÉNYEK 

1. Megrendelő, mint ajánlatkérő 2022 év ….. hó …... napján „MBH felújítás Kökény 3” 

tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második 

rész szerinti nyílt uniós közbeszerzési eljárást indított. EKR szám: …………………… 

Megrendelő a közbeszerzés tárgyával szemben támasztott mennyiségi és szakmai 

követelményeket az ajánlattételi felhívásban és annak mellékletét képező műszaki leírásban 

határozta meg. 

A közbeszerzési eljárás során Vállalkozó ajánlatának alábbi eleme került értékelésre: 

 

Ajánlati ár (nettó EUR)  

 

2. Megrendelő a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, 

egymással összevetette, a szükséges értékelést lefolytatta, és döntését az elbírálást követően, 

……… év ………. hó ………... napján írásban ajánlattevőkkel közölte. Megrendelő a 

hivatkozott közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő – vagy 

amennyiben a Kbt. 131. § (4) bekezdésében megadott körülmény az eredményhirdetést 

követően előállt, a nyertes ajánlatot következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített 

szervezet - Vállalkozó lett. 

3. Ilyen előzmények után a Szerződő felek az ajánlattételi felhívásnak, a dokumentáció 

részét képező műszaki leírásnak, valamint a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban 

benyújtott ajánlatának megfelelően az alábbiak szerint állapodnak meg:  

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA  

4. Vállalkozó feladatát képezi az ajánlattételi felhívásban meghatározott, és az 

ajánlatában, illetőleg a tárgyalás során vállalt követelményeknek megfelelően Kökény 

Regionális Hulladékkezelő Központ területén található MBH felújítási munkáinak 

ellátása a 3. számú melléklet szerint. 
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5. Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés keretében elvégzendő munkák részletes 

meghatározását jelen szerződés melléklete tartalmazza. 

 

II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

A szerződésben szereplő alábbi kifejezésekre a következő meghatározások vonatkoznak: 

Kbt.: a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény. 

Felmérési napló: Összegző dokumentum, melyben szerepelnek a munkavégzés helyszínei 

(terület-kimutatás alapján megbontva), valamint az adott területeken elvégzett munkanemek 

táblázatos formában. (A felmérési napló a teljesítésigazolás kiállításának feltétele, és a 

kibocsátott számla kötelező melléklete.) 

Teljesítésigazolás: a Megrendelő által a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján kiállított, a munka 

teljesítését vagy részteljesítését igazoló okirat. 

 

III. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

6. Amennyiben Vállalkozónak jelen szerződésben, valamint annak mellékleteiben nem 

szereplő, a teljesítéshez szükséges egyéb információra van szüksége, az információ igényéről 

Megrendelőt haladéktalanul értesítenie kell. Megrendelő vállalja, hogy Vállalkozó által 

ésszerűen kért, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges minden információt, adatot, 

nyilatkozatot, hozzájárulást a lehető legrövidebb ésszerű határidőn belül - késedelem nélkül - 

Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. 

7. A Megrendelő a Vállalkozó által vállalt kötelezettségeknek megfelelő teljesítését a 

szerződés fennállása alatt – akár saját maga, akár megbízottja útján – folyamatosan és 

bármikor ellenőrizheti, ez a tevékenység azonban a Vállalkozót feladat teljesítésében nem 

gátolhatja. A Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól akkor sem, ha a Megrendelő az 

ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 

 

IV. A VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

8. Vállalkozó haladéktalanul felelős tájékoztatni a Megrendelőt minden olyan körülményről, 

amely jelen szerződés teljesítését érdemben érinti vagy befolyásolja. 

9. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik, illetőleg a munkák megkezdéséig rendelkezni fog 

a szerződés teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, beleértve a 

szakképzettséget és a hatósági engedélyeket amennyiben azok szükségesek. 

10. Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez jogosult alvállalkozókat igénybe venni. Vállalkozó 

teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a 

közbeszerzési eljárásban részt vett az alkalmasságának igazolásában.  Vállalkozó legkésőbb 

a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - 

a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi 

olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviseletre 

jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. Vállalkozó a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók 

bejelentésben közölt adatainak változásáról. Vállalkozó a szerződésbe foglaltan, annak 
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aláírásával nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 

közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. 

A Vállalkozó kijelenti a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján:  

- A megvalósítás alábbi részeinek teljesítéséhez a Vállalkozó alvállalkozót kíván igénybe 

venni: ……………………………. (részletezve) 

- A szerződéskötéskor már ismert alvállalkozók megnevezése, székhelye, elérhetősége, 

képviselője): ………………………………… (részletezve) 

11. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga 

végezte volna. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan 

kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

12. Vállalkozónak minden alvállalkozó munkájának tervezett kezdési időpontja előtt és a 

helyszínen történő munkák megkezdése előtt legalább 15 munkanappal, rendkívüli 

sürgősség esetén legkésőbb a munkakezdésig, értesítenie kell a Megrendelő képviselőjét.  

13. A Vállalkozó az általa és alkalmazottai által okozott kárért teljes felelősséggel tartozik. E 

körben a Vállalkozó kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége folytán 

eredő károkat teljeskörűen megtéríti. 

14. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkát a vonatkozó jogszabályok, 

előírások (tűzvédelmi, vagyonvédelmi, munkavédelmi, egészségügyi, stb. feltételek) és 

szabványok teljes körű betartásával végzi, valamint az esetleges munkabaleseteket jelenti és 

nyilvántartja. 

15. Vállalkozó a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötött jelen szerződés, illetve a 

Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. Megrendelő utasítása nem terjedhet ki a munka 

megszervezésére, nem teheti a teljesítést terhesebbé. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy 

szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt indokolást tartalmazó vélemény 

kifejtésével, írásban figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását 

fenntartja, a Vállalkozó a szerződést felmondhatja, illetőleg a szerződéstől indokolással 

ellátott írásbeli nyilatkozattal elállhat. Ha nem áll el, a Megrendelő utasítása szerint a 

Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni.  

16. Az alkalmazott anyagok és az alkalmazni kívánt technológiát a Vállalkozó köteles a 

Megrendelő képviselőjével jóváhagyatni. A megrendelői jóváhagyás a Vállalkozó teljes körű 

felelősségét nem csorbítja és a teljesítést nem hátráltathatja. 

17. A Szerződő felek a szerződés teljesítése érdekében a fentieken túl, általában is 

együttműködnek. A teljesítést érintő minden lényeges körülményről haladéktalanul 

tájékoztatják egymást. Az együttműködési kötelezettség a Megrendelő vonatkozásában nem 

jelent többletkötelezettség-vállalást. 

18. Ha a Vállalkozó külföldi adóilletőségű, köteles a szerződéshez arra vonatkozó 

meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 

közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti 

jogsegély igénybevétele nélkül. 

19. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 

szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé tenni és Megrendelőt haladéktalanul 

értesíteni a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyleteiről.  
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V. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL, MUNKAVÉGZÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK 

20. A munkaterület és műszaki átadás-átvételi eljárást a Vállalkozónak kötelessége 

megszervezni, szüksége estén az illetékes hatóságokat meghívni.  

21. A feladatok elvégzését a Megrendelő képviselője minimum 2 naponta ellenőrzi. Az 

ellenőrzéseket munkanaplóban dokumentálja. Az ellenőrzés kapcsán felmerült 

hiányosságokat Megrendelő ellenőre (telefon, e-mail, levél útján) a Vállalkozóhoz eljuttatja, 

mely a naplóban vagy levélben rögzítésre kerül.  

22. A hibás teljesítés kijavításáról Vállalkozó soron kívül köteles gondoskodni. Az ennek 

kapcsán végzett munkákhoz szükséges időtartamot, illetve intézkedéseket az építési naplóban 

dokumentálja. A hiányosságok pótlása kapcsán keletkezett munkatöbblet díja a 

végelszámolásnál a Vállalkozó részéről nem érvényesíthető.  

23. Vállalkozó hibátlan teljesítésre vállalkozik, a szerződésben foglalt árak hibátlan teljesítés 

esetén érvényesek.  

24. Vállalkozó felelős a vállalt munka szakszerű kivitelezéséért, valamint a munka végzése 

alatt a terület vagyon- és létbiztonságáért, továbbá felelősséggel tartozik a munka 

elvégzéséhez igénybe vett saját személyzetének tevékenységéért.  

25. Hibás teljesítés esetén Megrendelő jogosult az ellenszolgáltatás arányos részét a 

kijavításig visszatartani. Ha a hibás teljesítés miatt Megrendelőnek a teljesítéshez fűződő 

érdeke megszűnt, jogosult a szerződést felmondani, hátrányos jogkövetkezmények nélkül.  

26. Az elszámolás a munkafolyamat elvégése után történik meg, melyhez Vállalkozónak 

tételes felmérési naplót kell készítenie. Vállalkozó a megrendelt kivitelezési munkát készre 

jelenti és a Megrendelő képviselőjével egyeztetve a műszaki átadás-átvétel időpontját kitűzi. 

A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele 1 példány átadási dokumentáció 

biztosítása, melynek részei: 

- felmérési napló, 

- vállalkozói nyilatkozat arról, hogy a megvalósult állapot az előírt technológiával és 

anyagokkal, valamint az előírt minőségben valósult meg. 

 

VI. SZERZŐDÉS IDŐBELI ÉS TERÜLETI HATÁLYA 

27. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés a mindkét fél általi aláírással – eltérő 

időpontban történő aláírás esetén a későbbi aláírás napján – lép hatályba. 

28. A szerződés időtartama a munkaterület átadás-átvételétől számított 2 hónap, de legkésőbb 

2023.07.10. 

Szerződéskötést követően, legkésőbb 2023.03.01 dátumig Vállalkozó részletes megvalósítási 

tervet készít, melyet a Dél-Kom Nonprofit Kft. munkatársával köteles egyeztetni. A 

munkaterület átvételére a megvalósítási terv Dél-Kom Nonprofit Kft. részéről történő 

elfogadását követően, legkésőbb az azt követő 15 napon belül kerül sor, amikor a Vállalkozó 

a munkaterületet köteles átvenni és a munkákat megkezdeni. A munkát az átadás-átvételtől 

számított 2 hónapon belül köteles befejezni.  

29. A teljesítés helye: Kökény Regionális Hulladékkezelő Központ, 7639 Kökény külterület 

063/2 hrsz. 

 

 

 



5 

 

VII. ELLENÉRTÉK, FIZETÉSI FELTÉTELEK 

30. A szerződés összege: …………………………,- EUR + ÁFA. 

31. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót jelen szerződésben 

meghatározott feladatok ellátásáért vállalkozási díj illeti meg: 

32. Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárásban tett és a jelen szerződésben 

megjelölt ár a szerződés tárgyát képező feladat szerződésszerű teljesítéséhez kapcsolódó 

valamennyi költségét, szállítási díj, adó, és egyéb közteher jogszabályi előírásoknak 

megfelelő teljesítéséhez fedezetet nyújt. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a 

teljesítés során a teljesítésbe bevont alvállalkozóitól, illetve azok alvállalkozóitól is 

megköveteli mindennemű adó és közteher jogszabályi előírásoknak megfelelő teljesítését.  

33. A számlát mindenkor egy példányban, a Megrendelő székhelyét, adószámát és a 

szerződés tárgyát feltüntetve kell kiállítani és Megrendelő székhelyére megküldeni. A számla 

melléklete a teljesítési igazolás. Ettől eltérően kiállított számla esetében Megrendelő jogosult 

azt azonosíthatatlanként visszaküldeni, és a visszaküldött számlában érvényesített követelés 

nem válik esedékessé. 

34. Megrendelő a Kbt. 135. § (8) bekezdésének megfelelően a szerződés – ÁFA nélkül 

számított – elszámolható összege legfeljebb 50 %-ának megfelelő mértékű előleg 

igénybevételének a lehetőségét biztosítja. Az előleg 50%-a a részszámlából, 50%-a a 

végszámlából kerül levonásra. A részszámlát és a végszámlát az előlegszámlával csökkentett 

mértékben kell kiállítani. A Vállalkozó 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására 

jogosult az alábbiak szerint: 

a teljesítés 75%-os készültségénél (részszámla) a vállalkozói díj nettó összegének 50 %-a 

értékben és 100 %-os készültségnél (végszámla) a vállalkozói díj nettó összegének 50 %-a 

értékben. 

35. Megrendelő az általa visszaigazolt részteljesítéseket követően, a Kbt. 135 §. (1), (5) és (6) 

bekezdésében foglaltak, valamint a Ptk. 6:130.§.(1) - (2) bekezdés rendelkezései - szerint, a 

részszámla kézhezvételét vagy – ha bármely, a Ptk. 6:130.§ (2) bekezdés b) pontjában 

szabályozott körülmény fennáll – az igazolt szerződésszerű teljesítéseket követő 30 napon 

belül, átutalással egyenlíti ki a Dél-Kom NKft. által kezelt fejlesztési keret terhére, a Dél-

Kom NKft. útján EURO (EUR) pénznemben. 

36. Az elszámolás és a kifizetés pénzneme: EURO (EUR). 

37. Megrendelő jelen eljárás keretében kötött szerződés teljesítése során az adózás rendjéről 

szóló 2017. évi CL. törvényt és vonatkozó jogszabályokat teljes körben alkalmazza. 

38. Jelen beruházás ÁFA finanszírozása a hatályos jogszabályok előírásai szerint történik. 

39. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Megrendelő jelen 

szerződésen alapuló fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, a Vállalkozó a Kbt. 

rendelkezéseinek megfelelően jogosult a Ptk. 6:155.§-ában meghatározott késedelmi kamatot, 

illetve a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti 

összeget követelni. 
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VIII. KÉSEDELMES TELJESÍTÉS, MEGHIÚSULÁS, KÁRTÉRÍTÉSI 

FELELŐSSÉG 

40. A Vállalkozót a szerződésben meghatározott, a szerződésben vállalt munka megkezdési, 

illetve befejezési határidő önhibájából történő elmulasztása esetén kötbérfizetési kötelezettség 

terheli. A késedelmi kötbér mértéke 14.500 EUR + ÁFA összeg munkanaponként (ajánlatkérő 

6 napos munkahetes rendszerben dolgozik). A késedelmi kötbér a késedelembeesés 

időpontjától esedékes, és minden megkezdett napot követően fizetendő [a rendelkezésre állási 

idő figyelembevételével] mindaddig míg a Vállalkozó a megrendelt kivitelezési munkát be 

nem fejezi. Késedelmi kötbér maximális mértéke az általános forgalmi adó nélkül számított 

ellenszolgáltatás 10 %-a.  

41. Megrendelő csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kötbérre, amennyiben a 

késedelem a Vállalkozó hibájából ered. Ha a Megrendelő a Vállalkozó által ésszerűen kért, a 

szerződésszerű teljesítéshez szükséges információt, adatot, nyilatkozatot, hozzájárulást, 

döntést a Szerződő felek által írásban rögzített határidőn belül nem bocsátja a Vállalkozó 

rendelkezésére, és a késedelmes teljesítés kizárólag Megrendelő ebbéli Vállalkozó által el 

nem hárítható mulasztásából ered, abban az esetben kötbérigény nem érvényesíthető. 

Vállalkozót továbbá nem terheli kötbérfizetési kötelezettség, ha kötelezettségei teljesítését vis 

maior akadályozza meg. Vis maior alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy 

egyéb munkahelyi zavargások, földcsuszamlások, földrengések, viharok, villámcsapások, 

áradások, pandémiás intézkedések, valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, 

amelyek mindkét fél érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket a felek kellő gondossággal 

sem tudnak kiküszöbölni. 

42. Ha olyan okból, amiért a Vállalkozó felelős, a szerződés megszűnik, a Vállalkozó köteles 

a szerződésben rögzített általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 20 %-ának 

megfelelő összegű kötbér megfizetésére, azzal, hogy a kötbér vetítési alapja a teljesítés 

arányában csökken. 

43. Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti a Megrendelő egyéb igényeinek – 

hibás teljesítéshez kötődő – elvesztését.  

44. A Megrendelő a szerződéstől elállhat, köteles azonban a Vállalkozó által az elállás 

közléséig igazolhatóan elkészített, illetve megkezdett munkák teljes ellenértékét megtéríteni 

és jogosult egyéb igazolt kárának megtérítését igényelni. 

45. Vállalkozó a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárásától kezdődően 12 hónap teljes körű 

jótállási kötelezettséget vállal az általa elvégzett munkákért, kivéve a kopó alkatrészeket. A 

jótállás ideje alatt az esetleges meghibásodások javítása, elhárítása díjtalan. A jótállás nem 

terjed ki elemi csapás, rongálás vagy más szakszerűtlen használat, beavatkozás által okozott 

károk kijavítására. A szavatossági igények érvényesítésére és a Vállalkozó ezzel kapcsolatos 

kötelezettségeire a Polgári Törvénykönyv általános rendelkezései irányadók. 

46. A Vállalkozó az általa és alkalmazottai által okozott kárért teljes felelősséggel tartozik. 

Vállalkozó a szerződés aláírásakor, ezt követően pedig a szerződés fennállása alatt a 

Megrendelő felhívására haladéktalanul köteles a Megrendelő felé a biztosítási szerződés vagy 

kötvény bemutatásával igazolni, hogy rendelkezik legalább a szerződés tárgya szerinti 

tevékenységre kiterjedő, 100.000.000, HUF/év és káreseményenként 25.000.000 HUF 

összegre szóló, alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterjedő építési szerelési 

felelősségbiztosítással. A biztosítási szerződés vagy kötvény bemutatás a szerződéskötés 

feltétele. A felelősségbiztosítást a Vállalkozó a szerződés megszűnéséig köteles fenntartani, 
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ennek elmulasztása a szerződés Megrendelő általi azonnali megszüntetését vonhatja maga 

után. 

 

 

IX. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE ÉS ANNAK 

JOGKÖVETKEZMÉNYEI 

 

47. A szerződés a Szerződő felek közös megegyezésével, írásban kizárólag a Kbt. 141. § 

szerinti körülmények fennállta esetén módosítható. 

48. Jelen szerződésben foglalt megállapodás határozott időtartamára tekintet nélkül 

bármelyik fél jogosult jelen szerződést 30 naptári napos felmondási határidővel, a másik 

félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, indokolás nélkül, rendes felmondással felmondani. 

Egyoldalú felmondás esetén a felmondási idő kezdő napja a felmondó fél tértivevényes 

értesítő levelének a másik fél általi kézhezvétele. A Posta általi második eredménytelen 

kézbesítési kísérlet esetén a levél kézbesítettnek tekinthető. 

49. Megrendelő jelen szerződést a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, kártérítési 

kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondhatja, ha: 

a) a Vállalkozó jelen szerződésben foglalt szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy 

ismételten megszegi; 

b) a Vállalkozó a Megrendelő által megadott ésszerű, de legalább 8 napos határidőn belül 

nem tesz eleget annak a felhívásnak, hogy szerződésben foglalt kötelezettségeinek 

tegyen eleget; 

c) a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul 

vele szemben, felfüggeszti gazdasági tevékenységét; 

d) a Vállalkozó által fizetendő késedelmi és/vagy késedelmes munkakezdési kötbér 

együttes összege eléri jelen szerződésben meghatározott maximális mértéket 

(szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított összeg 30 %-át.) /ilyen esetben a 

Megrendelő meghiúsulási kötbért nem követelhet/; 

e) jogerős marasztaló határozatot hoznak a Vállalkozó szakmai tevékenységét érintő 

szabálysértés vagy bűncselekmény miatt. 

50. Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést felmondani - ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 

gondoskodni tudjon - ha 

a) Vállalkozói társaságban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel; 

b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel. 

51. Vállalkozónak a szerződésszegésből eredő kárt meg kell térítenie, és mentesítenie kell a 

Megrendelőt, illetve annak vállalkozóit és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, 

veszteséggel és kárral szemben, amely a Vállalkozó tevékenységéből vagy mulasztásából ered 

jelen szerződés teljesítése során.  
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X. EGYÜTTMŰKÖDÉS 

52. A munkavégzés összehangolása, a beruházás teljesítése során szükségessé váló 

intézkedések megtétele tekintetében.  

Vállalkozó részéről kapcsolattartó személy: Megrendelő részéről kapcsolattartó személy: 

név:  név: Krasz János 

telefon:  telefon: +36 20 529 5224 

e-mail:  e-mail: krasz.janos@delkom.hu 

A kapcsolattartók adatait (nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát, stb.) a Felek kizárólag a 

szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás céljából, illetve az ahhoz kapcsolódó 

egyéb jogos érdekek érvényesítése érdekében jogosultak kezelni. Felek az adatkezelés során a 

kapcsolódó jogszabályok és adatvédelmi szabályzataik rendelkezései szerint járnak el. 

53. Szerződő felek jelen szerződésben felhatalmazzák az előző pontban megnevezett 

képviselőiket, hogy a beruházás teljesítésével kapcsolatos döntéseknél, a teljesítési 

jegyzőkönyvek aláírásánál a feleket teljes jogkörrel képviseljék. Ezen képviselők jogosultak, 

illetve kötelesek megtenni mindazon műszaki intézkedést és nyilatkozatot, amely a szerződés, 

teljesítéséhez szükségessé válik és a jelen szerződésben, valamint mellékleteiben foglaltakkal 

nem ellentétes. A Szerződő felek képviselőinek a jelen szerződésben biztosított jogkörének 

korlátozása a másik féllel szemben csak írásbeli közléstől kezdve hatályos. A képviselők 

személyében történő változást a felek egymással azonnal, írásban közlik. 

54. Szerződő felek kötelesek egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és 

döntést írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. Minden olyan közlést, mely 

a szerződés vonatkozásában a címzett részéről tudomásulvételt, vagy intézkedési 

kötelezettséget jelent, illetve keletkeztet, írásban is meg kell küldeni. Felek megállapodnak 

abban, hogy a szerződés keretében egymással szóban vagy telefonon közölt ilyen közlést, 

értesítést levélpostai vagy elektronikus úton utólag megerősítik. A postai úton eljuttatott 

nyilatkozatok kézbesítettnek tekintendőek, amennyiben azok „nem kereste”, „átvételt 

megtagadta”, „címzett ismeretlen” vagy hasonló tartalmú postai jelzéssel érkeznek vissza a 

nyilatkozattevőhöz.  

55. Megrendelőnek és Vállalkozónak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy 

közvetlen tárgyalásokon, békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, 

amely közöttük a szerződéssel kapcsolatban felmerül. Ha a Megrendelő és a Vállalkozó 

ésszerű határidőn belül nem tudják megoldani a keletkezett jogvitájukat, annak eldöntése 

érdekében alávetik magukat a hatásköri szabályokra figyelemmel a Pécsi Járásbíróság, illetve 

perértéktől függően a Pécsi Törvényszék illetékességének. 

56. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés hatályának tartama alatt és 

azt követően bizalmasan, üzleti titokként kezelik a szerződés teljesítése kapcsán tudomásukra 

jutott információikat, tényeket vagy adatokat, azokat harmadik félnek semmilyen formában 

nem adják tovább. A fenti információk, tények, valamint adatok – a másik fél által előzetesen 

adott kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül – kizárólag a szerződés teljesítésére használhatók 

fel.  

57. Mindkét fél tájékoztatja érintett munkavállalóit a jelen szerződésben foglalt 

kötelezettségeiről és felelősséget vállalnak saját munkavállalóik tekintetében a fenti 

kötelezettségek teljesítéséért.  

58. Szerződő Felek tudomásul veszik a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, illetve az Állami 

Számvevőszék ellenőrzési jogosultságát, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
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törvény foglaltakat, amely alapján a szerződés lényeges tartalmáról szóló tájékoztatást a 

Megrendelő nem tagadhatja meg az üzleti titokra való hivatkozással.  

 

 

XI. NYILATKOZATOK 

59. Mindkét fél kijelenti, hogy 

▪  kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és 

teljesítésére; 

▪  a jelen megállapodást a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó 

jogszabályok által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a 

szerződés aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés, vagy egyéb 

jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel; 

▪  nincs olyan függőben levő kötelezettsége, vagy érdekkörében lévő más körülmény, 

amely kedvezőtlenül hathat a jelen megállapodásban foglaltak érvényességére, 

teljesítésére, vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére. 

 

 

XII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

60. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény az egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit, valamint a 

közbeszerzési eljárásban készített ajánlatételi felhívás, valamint dokumentáció előírásait kell 

alkalmazni.   

61. Vállalkozó kijelenti, hogy az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt 

hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-

c) pontjában előírtakra figyelemmel a Vállalkozó nem 

a) orosz állampolgár, vagy oroszországi lakóhelyű/székhelyű természetes vagy jogi 

személy, szervezet vagy szerv; 

b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-

ával közvetlenül vagy közvetve az a) pontban említett valamely szervezet rendelkezik; 

vagy 

c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a) vagy b) pontban 

említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el. 

 Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítése során nem vesz igénybe olyan, a 

szerződéses érték 10 %-át meghaladó, alvállalkozóként, szállítóként, kapacitást biztosító 

szervezetként megjelölt szervezetet, mely vonatkozásában a rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-

c) pontjában előírt feltételek valamelyike teljesül. 

62. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

1. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás 

2. számú melléklet:  A közbeszerzési eljárás során nyújtott kiegészítő tájékoztatás 

3. számú melléklet: Műszaki leírás  

4. számú melléklet:  Vállalkozó ajánlata  
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5. számú melléklet: Indikatív dokumentum a bejelentett alvállalkozók százalékos 

és/vagy pénzügyi részvételének arányáról  

A Szerződő felek rögzítik, hogy a fent említett dokumentumok fizikailag nem kerülnek 

csatolásra a szerződés törzsszövegéhez, de a Szerződő felek számára ismert azok tartalma. 

Ezen iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részét 

képezik, azzal együtt értelmezendőek. 

Jelen megállapodást a Szerződő felek képviselői elolvasás és áttanulmányozás után 

jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti, egyező példányban írták 

alá, melyből 2 példány Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót illeti. 

 

 

Kelt: Pécs, ……... év …….. hó …… napján  Kelt: ……, …… . év …. hó ….. napján 

 

 

 

__________________________________  __________________________________ 

                         Megrendelő 

  Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 

 Vállalkozó  

 

 

A szerződést kiegészítő Záradék bekezdés: 

 

XIII. ZÁRADÉK 

 

A Dél-Kom Nonprofit Kft. képviseletében dr. Leitol Csaba ügyvezető nyilatkozom, hogy a 

szerződő felek által megkötött szerződés alapján az OTP banknál vezetett 11731001-

20667074 forgalmi számú számláról a szerződés 34. és 35. pontjában megfogalmazott számla 

beérkezését követően, a 70%-os fejlesztési keret terhére 30 napon belül annak 

kiegyenlítéséről gondoskodom. 

 

 

Pécs, 2023. február …..   Kelt: …………………………………… 

 

 

 

__________________________________  __________________________________ 

  Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás  .  

                Péterffy Attila elnök     
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