
 

 

Előkészítésben közreműködött: Selmeczi Attila közbeszerzési ügyintéző 

        

Szám: HAT/394-________/2022. 

          

ELŐTERJESZTÉS 

a „Gáz energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 412/2022. (VI. 30.) számú határozatban döntött arról, 

hogy „Gáz energia beszerzése” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást indít, a 

beszerzés becsült értéke nettó 7.055.019.-Ft. 

 

Az eljárás lefolytatása kizárólag a 20-100 m3/h közötti áteresztő képességű fogyasztási helyeket (Hatvani 

Brunszvik Teréz Óvoda, Hatvani Polgármesteri Hivatal) érintette, a 20 m3/h alatti fogyasztási helyek 

esetében az ajánlatkérő szeptember hónapban tervezi elindítani a közbeszerzési eljárást.  

 

A Bíráló Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a következő személyekből tevődött össze: 

1.) Johancsik Mónika, költségvetési és pénzügyi osztályvezető – a Bizottság elnöke; 

2.) Horváth László, beruházási és műszaki ügyintéző; 

3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 

 

Az ajánlattételi határidő lejártát követően az ajánlatkérő megállapította, hogy az eljárás során az alábbi 

ajánlattevő nyújtott be ajánlatot: 

Név:     MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 

Székhely:   1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. 

Összesített ajánlati ár:   nettó 35.777.537.-Ft 

 

Az ajánlatbontást követően az ajánlatkérő az ajánlatot megvizsgálta és megállapította, hogy az tartalmilag 

hiánytalannak tekinthető, érvényes és értékelésre alkalmas. 

 

Az ajánlattevő 2022. augusztus 29. napján arról tájékoztatta az ajánlatkérőt, hogy tekintettel arra, hogy a 

jelenlegi piaci helyzetben az árak drasztikusan megnövekedtek az ajánlattétel óta, az ajánlatot nem tudja 

fenntartani, azt visszavonja. 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az az ajánlat 

érvénytelennel minősül, amelyet az ajánlati kötöttség fennállása ellenére az ajánlattevő visszavon. 

Mivel az eljárás eredményéről szóló döntéshozatalkor nem áll rendelkezésre olyan ajánlat, amelyet nyertes 

ajánlatnak lehet nyilvánítani, ezért a közbeszerzési eljárást eredménytelenné szükséges nyilvánítani és új 

eljárást kell indítani. 

 

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

határozati javaslatokat elfogadni!  

 

1. Határozati javaslat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 412/2022. (VI. 30.) számú képviselő-testületi 

határozat alapján indult, „Gáz energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója 

megállapítja, hogy az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (székhely: 1081 Budapest, II. János Pál 

pápa tér 20.) ajánlattevőnek a benyújtott ajánlata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 73. § 

(1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy azt az ajánlati kötöttség 

fennállása ellenére az ajánlattevő visszavonta. 



 

 

Határidő: 2022. szeptember 5. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló tájékoztatás megküldésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

2. Határozati javaslat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 412/2022. (VI. 30.) számú képviselő-testületi 

határozat alapján indult, „Gáz energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója 

megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 75. § (1) 

bekezdés b) pontja alapján eredménytelennek minősül, tekintettel arra, hogy az eljárásra kizárólag 

érvénytelen ajánlatot nyújtottak be. 

 

Határidő: 2022. szeptember 5. (az eredménytelenné nyilvánításról szóló tájékoztatás megküldésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

3. Határozati javaslat 
 

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Gáz energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési 

eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 35.777.537.-Ft. A szerződés teljesítéséhez a 2022. évben szükséges fedezet 

összege Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 

rendeletben a 4. mellékletben, a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda és a Hatvani Polgármesteri Hivatal dologi 

jellegű kiadásainak költséghelyén rendelkezésre áll, a 2023. évben szükséges fedezet összege a 2023. évi 

költségvetésbe betervezésre kerül. 

 

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Gáz energia beszerzése” elnevezésű, nettó 

35.777.537.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében lefolytatandó 

közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 29/2021. (I. 

27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 

A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 

1.) Johancsik Mónika, költségvetési és pénzügyi osztályvezető – a Bizottság elnöke; 
2.) Horváth László, beruházási és műszaki ügyintéző; 
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 
 

Határidő: 2022. szeptember 5. (a közbeszerzési eljárás elindítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Hatvan, 2022. augusztus 29. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Horváth Richárd 

 polgármester 

Látta: 

 dr. Kovács Éva 

 jegyző  

 


