
 

 

       
 Előkészítésben közreműködött: Selmeczi Attila közbeszerzési ügyintéző 

 

Szám: HAT/394-________/2022. 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a „Hatvani Strandfürdő használati melegvízének hőellátása megújuló energia hasznosítással” 

elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről 

 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Hatvan, Teleki út 26. szám alatti 1661/18 hrsz.-ú ingatlanon (Hatvani Strandfürdő) meglévő termálvizes 
kút megszüntetésével egyidejűleg a gyermekmedence és az ülőmedence vízének hőellátásának módja 

tárgyában Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 19/2021. (VI. 24.) számú határozatában 

tanulmányterv elkészítéséről döntött. A tanulmányterv alapján a jelenlegi üzemeltetési mód, kihasználtság 

és megtérülés figyelembe vételével a hőellátás  leggazdaságosabbnak tűnő megoldása a megújuló energia 
felhasználása elektromos rendszerű levegő-víz hőszivattyús rendszerrel. A kiviteli terv szintű tervezési 

tevékenységgel Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 224/2021. (X. 28.) számú határozata 

alapján a NEDVÉNYES Mérnökiroda Kft. került megbízásra. 
 

Tekintettel arra, hogy a beruházás becsült értéke eléri a közbeszerzési értékhatárt, Hatvan Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete az 58/2022. (I. 27.) számú határozatban döntött arról, hogy „Hatvani 

Strandfürdő használati melegvízének hőellátása megújuló energia hasznosítással" tárgyú, nemzeti 
eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást indít. 

Az eljárás becsült értéke nettó 42.059.089.-Ft. 

 
A Bíráló Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a következő személyekből áll: 

1.) Johancsik Mónika, gazdálkodási irodavezető - a Bizottság elnöke; 
2.) Papp Csaba, beruházási ügyintéző; 
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 
 

Az ajánlatkérő öt gazdasági szereplőt kért fel ajánlattételre. Az érintett vállalkozások kiválasztása során az 

ajánlatkérő figyelmet fordított arra, hogy a tárgyi beruházás teljesítéséhez szükséges speciális 
szakértelemmel, megfelelő referenciával rendelkezzenek az adott gazdasági szereplők. 

 

Az ajánlattételi határidő lejártáig 1 db ajánlatot nyújtottak be, az alábbi ajánlati elemek megjelölésével: 
 

Név:       TELESIS-NET Informatika Kft. 

Székhely:      1131 Budapest, Béke u. 137. 
Összesített ajánlati ár:      nettó 72.831.660.-Ft 

Az előírt 24 hónaphoz képest vállalt többlet 

jótállási idő:      0 hónap 

A beruházás során min. 1 fő hátrányos helyzetű  

munkavállaló foglalkoztatásának vállalása min.  

100 munkaórában:      nem 
 

Az ajánlatbontás után az ajánlatkérő megvizsgálta az ajánlat tartalmát és megállapította, hogy az 
hiánytalan tartalmú, az ajánlattevő benyújtotta a szükséges dokumentumokat, az ajánlat érvényesnek 

tekinthető. 



 

A közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő által előírt értékelési szempont a legjobb ár-érték arányt 
megjelenítő szempont. 

 

A legkedvezőbb, egyben egyetlen érvényes ajánlatot adó TELESIS-NET Informatika Kft. ajánlatában 
megjelölt ajánlati árat értékelve megállapítható, hogy az ajánlattevő által megnevezett ajánlati ár (a 3 %-os 

tartalékkerettel együtt számolva bruttó 95.271.094.-Ft) magasabb, mint Hatvan Város Önkormányzata 

2022. évi költségvetésébe betervezett bruttó 54.000.000.-Ft összegű pénzügyi fedezet, ezáltal a 
szerződéskötéshez bruttó 41.271.094.-Ft összegű többlet forrást szükséges biztosítani. 

A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás bruttó 54.000.000.-Ft összegben Hatvan Város 

Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben az 5. 

mellékletben szereplő felhalmozási kiadások között a „Strand gépészet - melegvíz” költséghelyen, továbbá 
bruttó 41.271.094.-Ft összegben az „Általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

A Bizottság a rendelkezésre álló dokumentumok alapján arra tett javaslatot a döntéshozónak, hogy 
amennyiben a szükséges többlet forrást biztosítja és az egyetlen ajánlat benyújtásának a tényére is 

tekintettel nem tartja szükségesnek az eljárást eredménytelennek nyilvánítani, akkor az eljárás első 

helyezettjének a TELESIS-NET Informatika Kft. ajánlatát nyilvánítsa. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadni!  

 

Határozati javaslat 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 58/2022. (I. 27.) számú képviselő-testületi 
határozat alapján indult, „Hatvani Strandfürdő használati melegvízének hőellátása megújuló energia 

hasznosítással" elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója nyertes ajánlattevőnek a TELESIS-NET 

Informatika Kft.-t (székhely: 1131 Budapest, Béke u. 137.) nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az 

ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati 
szempontja szerinti, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) bekezdés c) pontján 

alapuló, a legjobb ár-érték arányú, egyben egyetlen érvényes ajánlatot, azaz nettó 72.831.660.-Ft + ÁFA, 

összesen bruttó 92.496.208.-Ft összesített ajánlati árnak, továbbá összesen 24 hónap jótállásnak a 
vállalását tartalmazó ajánlatot. 

A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás (a 3 %-os tartalékkerettel együtt számolva bruttó 

95.271.094.-Ft összegben) bruttó 54.000.000.-Ft összegben Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben az 5. mellékletben szereplő 

felhalmozási kiadások között a „Strand gépészet - melegvíz” költséghelyen, továbbá bruttó 41.271.094.-Ft 

összegben az „Általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll. 

 
Határidő: 2022. július 4. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Hatvan, 2022. június 22. 
 Horváth Richárd 
 polgármester 
Látta: 

 
 dr. Kovács Éva 
 jegyző  



 
 
 

Nyilatkozat 
pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 

 
 
Alulírott, Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy a „Hatvani 
Strandfürdő használati melegvízének hőellátása megújuló energia hasznosítással” 
elnevezésű közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás 
bruttó 54.000.000.- Ft összegben Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről 
szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletében az 5. sz. mellékletben szereplő felhalmozási 
kiadások között a „Strand gépészet - melegvíz” költséghelyen, továbbá bruttó 41.271.094.- Ft 
összeg a 4. sz. mellékletben szereplő „Általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
 
Hatvan, 2022. június 22. 
 
        …………………………… 
          gazdálkodási irodavezető 
 


