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Döntés
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásról
A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) 103. § (4) bekezdése alapján megállapítja, hogy a Székesfehérvári Szakképzési Centrum, mint
ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „Fűtési célú hőenergia beszerzése Széchenyi” tárgyban
indított
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott.

Indokolás
Ajánlatkérő 2021. április 1. napján a Kbt. 103. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta a Közbeszerzési
Hatóságot, hogy a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít
„Fűtési célú hőenergia beszerzése Széchenyi” tárgyban.
Ajánlatkérő – hiánypótlási felhívást követően - a Kbt. 103. § (1)-(2) bekezdéseinek megfelelően
tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot, valamint csatolta a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
jogalapjának alkalmazhatóságát igazoló dokumentumokat.
Ajánlatkérő igazolta, hogy a szerződés műszaki-technikai sajátosságok miatt kizárólag az ajánlattételre
felhívott gazdasági szereplővel köthető meg.
A műszaki-technikai sajátosság körében Ajánlatkérő előadta, hogy a teljesítési helyszínen egyedül az
ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplő rendelkezik távhőszolgáltatási rendszerrel, továbbá
kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő rendelkezik távhőszolgáltatási engedéllyel, más
alternatíva nincsen a távhőellátás biztosítására.
A Magyar Energia Hivatal 2011. július 12. napján kiadott 624/2011. számú határozata, valamint a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2268/2014. számú módosító határozata alapján a
teljesítés helyén az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő rendelkezik távhőszolgáltatási jogosultsággal.
Ajánlatkérő előadta, hogy a teljesítés helyszíneként megadott telephelyen a fűtési rendszer távhővel
történik, kiépített hálózat köti össze a szolgáltatót és az adott tagintézményt, amely által az adott –
távhő – szolgáltatás teljesítésére csak a felkért ajánlattevő képes.
A fentiekből megállapítható, hogy Ajánlatkérő részére nem létezik más, reális alternatíva beszerzési
igényének kielégítésére, valamint a verseny hiánya nem annak következménye, hogy Ajánlatkérő a
közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta meg.
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A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Kbt. 189. §-a alapján a szükséges vizsgálatokat elvégezte, a
vizsgálata során megállapította, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának
megalapozottsága megállapítható.
Jelen döntést a Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Közbeszerzési Hatóság honlapján is közzéteszi a Kbt.
103. § (4) bekezdésének megfelelően.
Kelt: az elektronikus aláírás tanúsítványában rögzített időpontban
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