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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 Szépművészeti Múzeum, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: 
Ajánlatkérő) által „1017 m2 alapterületű raktárbérleményhez kapcsolódó 
villamos energiára vonatkozó árubeszerzés” tárgyban indított  
 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2020. december 31. 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 „1017 m2 
alapterületű raktárbérleményhez kapcsolódó villamos energiára vonatkozó 
árubeszerzés” 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 a jelen beszerzési igény ismertetése körében előadta, hogy a 
tagintézményeként működő Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum 
gyűjteményének ideiglenes tárolására egy raktárhelyiséget vett bérbe az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőtől, mint bérbeadótól. A beszerzés 
tárgya a raktár rendeltetésszerű működéséhez szükséges folyamatosan és 
üzembiztosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű villamos energia 
adásvétele, amelynek díját és igazolt költségeit – a bérleményhez kapcsolódó 
közüzemi költségekkel azonosan – Ajánlatkérő köteles megfizetni. 

Ajánlatkérő igazolta, hogy a szerződés kizárólagos jogok védelme, valamint 
műszaki-technikai sajátosságok fennállása miatt kizárólag az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplővel köthető meg, a kizárólagos 
jog a beszerzés valamennyi elemére kiterjed.  
 
Ajánlatkérő műszaki technikai sajátosságként bemutatta, hogy az ingatlannak 
helyet adó épülettömb egészét egy hitelesített mérőberendezés látja el 
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villamosenergiával egy trafóállomáson keresztül. Az almérők által mért 
fogyasztási adatok képezik a bérlővel való objektív elszámolás alapját, ezek 
ugyanakkor nem hitelesített mérőberendezések. A villamosenergia-szolgáltató 
nyilatkozata szerint az állomás műszaki kialakítása nem teszi lehetővé, hogy 
erről a csatlakozási pontról újabb szolgáltató általi mérés legyen 
leágaztatható. Ajánlatkérő bemutatta továbbá a raktár vonatkozásában 
megkötött hálózathasználati szerződést, mely alapján a bérbeadó, vagyis az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő áll közvetlen szerződéses 
kapcsolatban az energiaszolgáltatóval. 
 
Ajánlatkérő nyilatkozatokkal, valamint az ajánlattételre felhívott gazdasági 
szereplővel kötött bérleti szerződés megküldésével igazolta, hogy - a bérleti 
szerződés 5.3. pontja alapján - Ajánlatkérő a szükséges villamos energiára 
vonatkozó árubeszerzést kizárólag a bérbeadótól, vagyis az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplőtől tudja beszerezni.  

A reális alternatíva hiánya körében Ajánlatkérő ismételten kiemelte, hogy a 
bérlemény nem rendelkezik egyedi mérőórákkal és a villamosenergia-
szolgáltató nyilatkozata szerint az állomás műszaki kialakítása nem teszi 
lehetővé, hogy újabb szolgáltató általi mérés legyen leágaztatható. 

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. 

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 
osztályvezető, kiadmányozó 
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