
 

1026 Budapest, Riadó u. 5.    1525 Pf. 166.      www.kozbeszerzes.hu      Tel.: +36 1 882 8640        kapcsolat@kt.hu 

Iktatószám: HNT-00104/08/2021 

Ügyintéző: dr. Flek Lívia 

 

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 az "AKÁC-TRADE" Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által, „Apagy, Meleghegy 0123/109. hrsz. villamos 

energia ellátása” tárgyban indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2021. június 08. 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 „Apagy, 

Meleghegy 0123/109. hrsz. villamos energia ellátása” tárgyban. 

 

Ajánlatkérő – a hiánypótlást követően - a Kbt. 103. § (1) bekezdésének megfelelően tájékoztatta a 

Közbeszerzési Hatóságot, valamint csatolta a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának 

alkalmazhatóságát igazoló dokumentumokat. 

 

Ajánlatkérő igazolta, hogy a szerződés kizárólagos jogok védelme miatt, kizárólag egy, az ajánlattételre 

felhívott gazdasági szereplővel köthető meg.  

 

Ajánlatkérő előadta, hogy a kizárólagos jogot a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a 

továbbiakban: VET) 76. § (1) bekezdése alapozza meg. A VET 35. § (1) bekezdése szerint a hálózati 

engedélyesek, az üzemeltetésükben álló átviteli és elosztó hálózatot a 142. § szerint megállapított 

rendszerhasználati díjak ellenében, szerződéskötési kötelezettség terhe mellett bocsátják rendelkezésre 

villamosenergia-továbbítás céljából a rendszerhasználók részére. A Magyar Energia Hivatal 31/2003 számú 

határozatának 2. melléklete szerint az Ajánlatkérő az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő illetékességi 

területén helyezkedik el. A működési engedély 2. melléklete alapján, valamint a VET 76. § (1) bekezdése 

szerint Apagy közigazgatási területén az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagos joggal 

rendelkezik az ajánlattételi felhívásban meghatározott feladatok, és tevékenységek ellátását illetően.  

 

A VET 58. § (1) bekezdése alapján a hálózati engedélyes a külön jogszabályban és az üzletszabályzatában 

meghatározott feltételek és eljárás szerint írásban hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződést köt a 

rendszerhasználóval. 

 

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 az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben és a Közbeszerzési 

Hatóság honlapján is közzéteszi. 

Kelt: az elektronikus aláírás tanúsítványában rögzített időpontban 

Tisztelettel: 

A kiadmányozási jog a Közbeszerzési Hatóság 

Szervezeti és Működési Szabályzatán alapul. 

a Közbeszerzési Hatóság elnöke 

nevében és megbízásából: 

dr. Szeiffert Gabriella 

Közszolgálati és Támogató Főosztály 

Hatósági Ellenőrzési Osztály 

osztályvezető, kiadmányozó 
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