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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 5/2018 (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 Tanács 2021. október 20-án tartott Tanácsülésén a 22/2021. (X.20.) számú határoza-
tában (1. számú melléklet) úgy döntött, hogy jóváhagyja a Dél-Kom Nonprofit Kft. 2021. 
évi pótlási tervében szereplő Mechanikai Biológiai Hulladékkezelő (MBH) gépészeti tech-
nológia felújítására irányuló közbeszerzési eljárás megindítását.  
 
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 (2. számú melléklet) alapján egyetlen ajánlat sem került benyúj-
tásra, így a közbeszerzési eljárás a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
75. § (1) bekezdés a) pontja szerint eredménytelen.  
 
A beépíteni kívánt alkatrészek túlnyomó része külföldről kerül beszerzésre és EUR-ban 
kell érte fizetni így ajánlatevőknek jelentkezik egy jelentős árfolyamkockázata (az indika-
tív árajánlatok beérkezésekor pl. még 365 Ft/EUR volt az árfolyam). A kialakult háborús 
helyzetben, illetve a COVID helyzet következtében ezt még tetézi az ellátási láncban rejlő 
bizonytalanság is, mely szintén árfelhajtó hatású. Vélhetően az árfolyamkockázat miatt 
nem érkezett egyetlen ajánlat sem, így a jövőben az eljárást EUR viszonylatban kívánjuk 
elindítani. 
 
A Dél-Kom Nonprofit Kft. jelezte a Társulás felé, hogy az MBH gépészeti technológiájá-
nak 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 jelen közbeszerzési eljárás eredménytelen lezárását követően a Dél-Kom 
Nonprofit Kft. az MBH felújítására vonatkozó eljárást újra kívánja indítani. 
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Kérem a Tisztelt Tanácsot, hogy az ügyben hozza meg döntését a határozati javaslat 
szerint. 
 
 
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 MBH felújítás 
” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  Kökény 2 Nyílt eljárás

közbeszerzési eljárásban benyújtott .ajánlatok bontásáról

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2022.07.25 12:00) a fenti tárgyú eljárásban egyetlen egy ajánlat 
sem érkezett.

Kiegészítő információk a bontáshoz:




