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Iktatószám: HNT-00001/05/2023/ 
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 Csolnoky Ferenc Kórház, mint ajánlatkérő (a 

továbbiakban: Ajánlatkérő) által „Gázmotoros kiserőművel történő hőenergia ellátás” tárgyban 

indított  

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2023. január 3. 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 

„Gázmotoros kiserőművel történő hőenergia ellátás” 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, valamint műszaki-technikai 

sajátosságok miatt kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplővel köthető meg. 

Ajánlatkérő előadta, hogy a megkötni tervezett szerződés szerinti hőenergiát biztosító gázmotoros 

kiserőmű és a gázmotor hőoldali tartalékát jelentő gőzkazán az Ajánlatkérő székhelyén már 2004-ben 

telepítésre, kiépítésre került, a segédberendezések az Ajánlatkérő energiaellátási rendszerével már 

összeköttetésre kerültek, ezért a berendezések tulajdonára és használatára fennálló kizárólagos jogok, 

illetve a szolgáltatás biztosításához szükséges műszaki-technikai sajátosságok okán a szerződés 

kizárólag a gázmotoros kiserőmű és a gőzkazán tulajdonosával köthető meg. 

Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő nyilatkozatában megerősítette, hogy kizárólagos 

tulajdonjoggal rendelkezik a kiserőmű vonatkozásában. 

A reális alternatíva hiánya körében Ajánlatkérő – számításokkal alátámasztva - bemutatta, hogy a 

jelenlegi gázmotor, valamint a segédberendezések elbontása és egy nyílt közbeszerzési eljárás 

eredményeként új berendezések telepítése, beépítése aránytalan anyagi és időbeli ráfordítással járna. 

Ajánlatkérő előadta továbbá, hogy villamosenergiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 35.§ (8) 

bekezdése alapján a hálózati engedélyesek 2022. május 2-án közzétették a nagy- és középfeszültségű 

transzformátorállomásokhoz rendelt aktuális szabad kapacitásokat 0 megavoltamper (MVA) 

mértékben. Ajánlatkérő előadta, hogy az érvényes jogszabályi előírások alapján, az átviteli 

rendszerirányító, a rendszer teljesítmény-egyensúlyának és a kiegyenlítő szabályozási kapacitásoknak 
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a biztosíthatósága szempontjából a villamosenergia-rendszerbe befogadható időjárásfüggő erőművi 

kapacitás mértékét (korlátját) ugyancsak 0 MVA-ban állapítja meg. Ajánlatkérő álláspontja szerint ez 

azt jelenti, hogy a beszerzés idején sem elméleti, sem gyakorlati lehetőség nincs gázmotoros kiserőmű 

telepítésére, továbbá nincs arra vonatkozó információ, hogy a közeljövőben a lehetőség adottá válik-e, 

amennyiben igen, erre mikor kerül sor. 

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 a Közbeszerzési Hatóság honlapján is közzéteszi a Kbt. 

103. § (4) bekezdésének megfelelően. 

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 
Hatósági Ellenőrzési Osztály 
osztályvezető, kiadmányozó 
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