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Iktatószám: HNT-00249/03/2021 
Ügyintéző: dr. Ferencz Nándor 

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 BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft., mint 
ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „Villamos energia beszerzése 2021.12.hó-megismételt” 
tárgyban indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2021. december 15. napján a Kbt. 103. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta a Közbeszerzési 
Hatóságot, hogy a Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít 
„Villamos energia beszerzése 2021.12.hó-megismételt” tárgyban. 

Ajánlatkérő a Kbt. 103. § (1) bekezdésének megfelelően tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot, valamint 
csatolta a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának alkalmazhatóságát igazoló dokumentumokat. 

Ajánlatkérő 2021. december 2. napján „Villamos energia beszerzése 2021 december” tárgyban hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás indított a Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja szerint a jelen döntésben bemutatott azonos 
indokok alapján, mely kapcsán a Közbeszerzési Hatóság elnöke 2021. december 6. napján részletes 
indokolással ellátott döntést hozott az eljárás jogalapjának megalapozottságáról (HNT-00226/03/2021). 
Ajánlatkérő bemutatta ugyanakkor, hogy a megelőző eljárása a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel 
eredménytelen lett.  

Ajánlatkérő bemutatta, hogy a rendkívüli sürgősséget megalapozó helyzet általa előre nem látható okból 
következett be, mivel a villamos energiát szolgáltató kereskedő 2021. november 29. napján tájékoztatta, hogy 
az Ajánlatkérő mérési pontjait 2021. november 30. napjával kijelentette a mérlegköréből. Ajánlatkérő előadta, 
hogy a fenti tény műszaki-technikai értelemben azt jelenti, hogy az Ajánlatkérő ellátatlan állományba kerül 
2021. december 1. napjától és a villamos energia ellátását az elosztói engedélyes rövid ideig - kényszerből -
biztosítja az Ajánlatkérő részére.  

A nyilvánosan is elérhető céginformációs nyilvántartás alapján megállapítható, hogy az Ajánlatkérő részére 
- 2021. november 30-át megelőzően - villamos energiát szolgáltató gazdasági szereplővel szemben 2021. 
november 23-án csődeljárás indult.  

Ajánlatkérő bemutatta, hogy a beszerzés feltétlenül szükséges, tekintettel arra, hogy az elosztói engedélyes 
2021. december 1. napján kelt levelében tájékoztatta az Ajánlatkérőt, hogy legkésőbb 2021. december 15. 
napjáig biztosítja a villamos energia ellátását és felszólította, hogy eddig az időpontig kössön szerződést 
villamos energia ellátására, ellenkező esetben a jogszabályok előírásai alapján az elosztói engedélyesnek 
lehetőségében áll kezdeményezni a villamos energia-ellátásból történő kikapcsolást. 

Ajánlatkérő 2021. szeptember 21. napján, 2021/S 186-484936 számon közzétette az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában a 2022. évre vonatkozó villamos energia beszerzésére irányuló nyílt, uniós közbeszerzési eljárását 
megindító felhívását, mely eljárás Ajánlatkérő tájékoztatása szerint rövid határidőn belül befejezésre kerül 
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azzal, hogy az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítési idejének kezdete 2022. január 
1. napja. 

Ajánlatkérő előadta, hogy az elosztói engedélyes kizárólag 2021. december 15. napjáig biztosítja a villamos 
energiát és a következő évi villamos energia beszerzésre kiírt közbeszerzési eljárás teljesítési ideje 2022. 
január 1. napján kezdődik, a két időpont közötti időszakban az Ajánlatkérő nem tud – jelen eljárásfajtán kívül 
- más módon, jogszerűen villamos energiát vásárolni. Ajánlatkérő bemutatta, hogy a rendkívüli sürgősség 
miatt a nyílt, a meghívásos vagy a tárgyalásos eljárásra előírt határidők nem lennének betarthatóak.  

Ajánlatkérő tájékoztatásban előadottak igazolták, hogy általa előre nem látható okból állt elő a rendkívüli 
sürgősség és a rendkívüli sürgősséget indokoló körülmények nem Ajánlatkérő mulasztásából, vagy az általa 
előidézett okból erednek. 

Ajánlatkérő nyolc gazdasági szereplőt hívott fel ajánlattételre, eleget téve a Kbt. 99. § (3) bekezdés b) 
pontjában foglalt kötelezettségének.  

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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