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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Tájékoztató az eljárás eredményéről

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

2014/24/EU irányelv

A közbeszerzési eljárás eredménye

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Közzététel dátuma:14505/2021  EHR azonosító:
Közbeszerzési Értesítő iktatószáma:2021/S 166-433397  TED azonosító:

Szent Lázár Megyei KórházAjánlatkérő 
neve:

Távhő beszerzés a Szent Lázár Megyei KórházbaKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
eljárás - EKR000239912021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Szent Lázár Megyei Kórház 15450054212

Füleki Út 54-56

Salgótarján HU313 3100

Kovács Krisztina

muszak@szlmk.hu +36 32522000

www.szlmk.hu

QUADRÁT Építőipari és Kereskedelmi Kft. 10657720243

Thaly Kálmán Utca 32. 4. em. 6.

Budapest HU110 1096



EKR000239912021

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

HUFPénznem:

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

vagy

(Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos 
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)

Érték:

II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)

NemA beszerzés részekből áll

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

II.1.4) Rövid meghatározás:

II.1.3) A szerződés típusa:

09324000-6

Fő CPV-kód(ok):

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Egyéb ajánlatkérő típusának 
meghatározása:

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

Fax:+36 209216860Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy: Majorosné Kanyó Mária

info@quadratkft.hu

www.szlmk.hu

Nem

Nem

Egyéb típus:

Kórház

Egészségügy

Távhő beszerzés a Szent Lázár Megyei Kórházba

EKR000239912021

Árubeszerzés

SZLMK tárgyi ingatlanainak összes hőenergia igénye 2022. évek vonatkozásában: 20000 GJ. Ajánlatkérő a megadott hőenergia 
igénytől a szolgáltatás teljesítése során +20%-ban pótdíjmentesen eltérhet.  A lekötött csúcsteljesítmény 1,4 MW. 

211 248 000,00
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NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

NemNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók ismertetése:

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

SZLMK tárgyi ingatlanainak összes hőenergia igénye 2022. évek vonatkozásában: 20000 GJ. Ajánlatkérő a megadott hőenergia 
igénytől a szolgáltatás teljesítése során +20%-ban pótdíjmentesen eltérhet.  A lekötött csúcsteljesítmény 1,4 MW. 
 
Mindösszesen 20000 GJ távhő szolgáltatás beszerzése. Ajánlatkérő a megadott hőenergia igénytől a szolgáltatás teljesítése során 
pótdíjmentesen eltérhet. A szerződő partnernek rendelkeznie kell a távhő-szolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII.törvény alapján a 
Magyar Energia Hivatal által kiadott távhő-szolgáltatási működési engedéllyel. Szolgáltató a távhőszolgáltatást legfeljebb 8 nap 
karbantartási időszak kivételével egész évben biztosítani köteles. A karbantartás a szeptember 01-május 31 időszakon (fűtési időszak)
kívül végezhető. A távhő szolgáltatás 48 órát meghaladó szüneteltetése esetén, kivéve karbantartás, Szolgáltató az adott hónapra nem 
számolhat el alapdíjat. 
 
A hőenergia elszámolását Szolgáltató a felhasználási helyen felszerelt, hitelesített hőmennyiségmérővel méri. Felhasználó részére 
Szolgáltató biztosítja a mérőberendezés adatainak távleolvasását negyedórás vagy órás adatsor formájában. 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.A teljesítés fő helyszíne:

HU313 Nógrád

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

09324000-6

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Távhő beszerzés a Szent Lázár Megyei KórházbaII.2.1) Elnevezés:

II.2) Meghatározás

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő 
szerződés(ek) értéke)

Nem

Nem

Igen

Igen

12 hónap időszakos opció: egy éves alapmennyiség + 20% mennyiségi eltérés erejéig

Nem
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Park út 12Egyéb cím adatok(közterület 

NUTS-kód:SalgótarjánVáros:MagyarországOrszág:3104Postai irányítószám:

Postai cím:

11202749212Nemzeti azonosítószámSalgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonkezelő és 
Távhőszolgáltató Kft.

Hivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

1Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2021.08.23V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:1A szerződés száma:

Távhő beszerzés a Szent Lázár Megyei KórházbaElnevezés:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes 
átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)

2021/S 152-404621

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IgenEljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az 
alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

HU313
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VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

VI.4) Jogorvoslati eljárás

Ajánlattevő neve: Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft.  
Ajánlattevő címe: 3104 Salgótarján, Ipari Park, Park út 12. 
Adószám: 11202749-2-12

VI.3) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés
(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

211 248 000,00A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

NemA nyertes ajánlattevő kkv:

Fax:Internetcím:

+36 32521340Telefon:titkarsag@svagyon.huE-mail:

neve, típusa, házszám, egyéb):

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593
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A Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt feltételek fennállnak, miszerint a szerződés műszaki-technikai sajátosságok miatt 
kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg. Tekintettel arra, hogy a felhívni kívánt gazdasági szereplő 
tulajdonában lévő távhőszolgáltatási rendszer és az annak részét képező szolgáltatói hőközpont fizikailag kapcsolódik Ajánlatkérő 
hőenergia ellátó rendszerére. Továbbá a felhívni kívánt gazdasági szereplő gondoskodik a távhőszolgáltatási rendszer és a hőközpont 
üzemeltetéséről illetve működtetéséről is. 
Ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére. 
Az ajánlattételre felhívni kívánt szolgáltató az egyetlen a városban, aki ilyen szolgáltatást nyújtani tud. 

3. Magyarázat

Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés

Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk

Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének 
odaítélendő szolgáltatási szerződés

A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére 
került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően

Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően

Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben 
megállapított szigorú feltételekkel összhangban

Nema kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve

Nema közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás 
létrehozása vagy megvásárlása

Igenverseny hiánya technikai okokból

IgenAz építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes 
teljesíteni a következő okok miatt:

A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben 
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)

Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be

1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása

(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)

2014/24/EU irányelv

Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés 
indokolása

D1. melléklet - Általános beszerzés

D1. melléklet

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2021.08.23

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

+36 18828593Fax:www.kozbeszerzes.huInternetcím: (URL)

+36 18828592Telefon:dontobizottsag@kt.huE-mail:

MagyarországOrszág1026Postai irányítószám:BudapestVáros:

Riadó u. 5Postai cím:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési DöntőbizottságHivatalos név:

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt XXI. fejezet
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A verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozták meg. 
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