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Előterjesztés 

 
 

A 2018/2019. évi önkormányzati csoportos villamos energia közbeszerzéséről 
 
 
A villamos energiáról szóló törvény (VET) értelmében 2003. január 1-től választhatnak 
kereskedőt vagy egyetemes szolgáltatót a fogyasztók. Ennek lényege, hogy az egyetemes 
szolgáltatókon túl a fogyasztók a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
(MEKH) által engedélyezett szabadpiaci energiakereskedőktől közvetlenül versenyeztetés 
útján tudják beszerezni a működésükhöz szükséges vezetékes villamos energiát.   
 
Önkormányzatunk és intézményei rendelkeznek olyan fogyasztási pontokkal, amelyek 
jelenleg is a szabad piacról vételeznek.  
 
Önkormányzatunk energiafogyasztóinak (polgármesteri hivatal, oktatási intézmények, 
egészségügyi intézmények, közszolgáltatók, stb.) külön-külön önálló energiavásárlóként 
történő megjelenése az energiapiacon gyenge alkupozíciót kínáló megoldás lenne, ezért 
célszerű energia fogyasztóinkat egy közös beszerzésben kezelni.  
 
Érdekérvényesítési lehetőségeinket tudjuk még növelni azzal, hogy más 
önkormányzatokkal közösen szerezzük be villamos energia szükségleteinket, amivel a 
méretgazdaságosságból adódón további árelőny érhető el a jelenleg érvényes egyetemes 
szolgáltatói árakkal szemben. 
 
Csoportosan, az önkormányzati energiafogyasztók közbeszerzési tömörülésbe 
tagozódásával, van esély valódi alkupozíció kialakítására, az adott piaci körülmények között 
elérhető legkedvezőbb árszint és feltételrendszer elérésére.  

 
A önkormányzati csoportos közbeszerzés legfontosabb előnyei: 
 

• A nagyobb mennyiségből fakadó árelőny kiaknázása („flotta ár”) 
• Jelentős humánerőforrás és munkaidő megtakarítás a csatlakozó 

önkormányzati energiafogyasztók számára  
• A közbeszerzés folyamatát az adott feltételrendszerben elérhető 

legalacsonyabb ár elérésében maximálisan érdekelt független energiapiaci 
szakértők bonyolítják le 

• Professzionális beszerzési megoldások, folyamatok, eszközök 
• Toleranciasáv csoportszinten számítandó, ezáltal kisebb a veszélye az 

alul és felülfogyasztásból eredő kötbérfizetési lehetőségeknek 
• A csoport tagjai egyedileg szerződnek, ezáltal az esetleges kötbérek, 

szankciók kizárólagosan az egyedi fogyasztókra vonatkozhatnak - nincs 
közös felelősségvállalás 

 



Önkormányzatunk nem rendelkezik energia beszerzési szervezettel, így az egyedi és  
speciális energia beszerzéshez kapcsolódóan felmerülő energetikai-, jogi-, 
közbeszerzési- és elektronikus beszerzési kérdések is megválaszolásra kerülhetnek egy 
megfelelő szakértelemmel rendelkező lebonyolítón keresztül. 
 
A csoportos közbeszerzési modell számol független közbeszerzési szakértő társaságok 
megjelenésével, amelyek eljárás lebonyolítóként történő alkalmazásával megnyílik a 
lehetőségünk naprakész energiapiaci információkhoz jutásra, műszaki-, jogi- és 
közbeszerzés szakmai szakértői felkészültségre, valamint elektronikus árlejtés 
alkalmazására az eljárás sikeres és eredményes lebonyolítása érdekében, továbbá 
megnyílik a lehetőség egy optimalizált energia szolgáltatási portfolió kialakítására.  
 
A Sourcing Hungary Kft. Magyarország piacvezető független beszerzési szakértő 
szervezete. Küldetésük szakértő szolgáltatóként a legnagyobb pénz, idő és energia 
megtakarítás elérése ügyfeleik számára. A szakértőik által 2008 óta támogatott projektekben 
3800 fogyasztónál összességben 398 milliárd forintos összértékben bonyolítottak le energia 
beszerzéseket, 37 milliárd forintos megtakarítást elérve. Közbeszerzési tanácsadó 
szervezetként pedig 370 energia beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárást bonyolítottak le 
970 fogyasztó (több mint 200 önkormányzat, MJV, fővárosi kerület, Főváros) számára, 
évente legalább 10 csoportos eljárást lebonyolítva.  
 
Önkormányzatunk már többször csatlakozott a Sourcing Hungary Kft. által 
lebonyolított közbeszerzési eljárásokhoz, amellyel jelentős eredményeket, 
megtakarításokat értünk el.   
 
Önkormányzatunk tud csatlakozni a Sourcing Hungary Kft. által szervezett, a Magyar 
Energia Beszerzési Közösség (MEBEK) keretében lebonyolítandó, csoportos villamos  
energia közbeszerzéshez a 2018-2019. évre vonatkozóan. A csoportos közbeszerzéshez 
történő csatlakozáshoz egy tagfenntartó nyilatkozat aláírása szükséges, amellyel 
csatlakozunk a gesztor ajánlatkérőhöz. A lebonyolító Sourcing Hungary Kft. megbízásához 
pedig egy szakértői szerződés aláírása, illetve a fentieken túl a fogyasztási helyek műszaki 
adatainak megadása szükséges.   
 
A fent részletezett előnyök, lehető legkedvezőbb piaci árszintek és feltételrendszer 
elérésének érdekében javaslom, hogy önkormányzatunk és intézményei összes 
villamos energia fogyasztási helyével csatlakozzon a Sourcing Hungary Kft. által 
szervezett, MEBEK csoportos közbeszerzéshez teljes ellátás alapú villamos energia és 
közvilágítás állátására vonatkozóan a 2018. január 1-től 2019. december 31-ig tartó 
szerződéses időszakra.  
 
Kérem az előterjesztés megvitatását. 
 
Biatorbágy, 2017. március 16. 
 
                                                                                Tarjáni István sk. 
                                                                                  polgármester 
 
 
Mellékletek: 

- jóváhagyott műszaki adatlap 
- Sourcing Hungary Kft ajánlata 
- tagfenntartási nyilatkozat 
- ármodell-tájékoztató 
- szerződés-tervezet 

 



 
Határozati Javaslat 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

../2017. (III. 30.) határozata 
 

A 2018/2019. évi önkormányzati csoportos villamos energia közbeszerzéséről 
 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy 
Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei vonatkozásában a 2018-2019. villamos 
energia évre a mellékelt ajánlatok elfogadásaként a szükséges nyilatkozatokat, 
szerződéseket és dokumentumokat aláírja.  
 
Biatorbágy Város kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert ezt követően az energia kereskedelmi szerződések aláírására is. 
 
A szerződés megkötése a Polgármester feladata.  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
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SZERZŐDÉS 
Villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatása 

Sourcing szerződésszám: 2017/ 
 
amely létrejött egyrészről  
a Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely: 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a, 
adószám: 15729655-1-11, képviseli: …..……..) mint Megrendelő, a továbbiakban: 
Megrendelő, 
 
másrészről 
a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-
49. cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41, képviseli: Szentpétery Arnold, 
ügyvezető) mint Vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó, 
 
együtt Felek között, alábbiak szerint: 
 
 

I. A szerződés tárgya 
 
Értéknövelt szolgáltatásokkal kiegészített általános felhasználású (intézményi) és/vagy 
közvilágítási célú villamos energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása és a 
vételezéshez kapcsolódó szakmai feladatok támogatása a II. pontban szereplő tartalom szerint. 
 

II. A tevékenység részletes leírása 
 
1. A verseny piaci energia beszerzéssel kapcsolatos szakmai konzultáció, tanácsadás 

Vállalkozó a közbeszerzés indítása előtt tájékoztatás ad Megrendelő részére a villamos 
energia szabad piac működéséről, piaci trendekről, árfolyamokról, feltétel rendszerekről, 
alkalmazott ármodellekről, a kötelező szabadpiacra lépés törvényi hátteréről, szabad piaci 
tenderszervezés lehetőségéről, a beszerzés során alkalmazható módszerekről, 
eszközökről.  

2. Az eljárás lefolytatásához szükséges adatigény meghatározása 
Vállalkozó a közbeszerzés előkészítése során meghatározza azon adat és információ 
igényt, amely elengedhetetlen a sikeres közbeszerzési eljárás lebonyolításhoz, továbbá a 
Megrendelő által rendelkezésére bocsátott adatok alapján elkészíti a közbeszerzési eljárás 
műszaki dokumentációját. 

3. Az ajánlatkérés feltételeinek kidolgozása 
Vállalkozó a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott adatok és információk alapján 
javaslatot tesz az ajánlatkérés feltételeire: alkalmassági kritériumok, az ajánlatok 
elbírálásának szempontja, szerződéses feltételek. 

4. A becsült érték meghatározása és az eljárás típusának kiválasztás 
Vállalkozó Megrendelő jelenlegi energia szerződése, valamint a piaci tendenciák alapján 
meghatározza a közbeszerzési eljárás becsült értékét és javaslatot tesz a lefolytatandó 
eljárás típusára, az alkalmazandó eljárásrendre. 

5. Az eljárás ütemtervének kialakítása 
A közbeszerzési eljárás határidőinek, illetve a vonatkozó energia piaci sajátosságok 
figyelembevételével Vállalkozó meghatározza a közbeszerzési eljárás ütemtervét, és 
gondoskodik az eljárási határidők teljesítéséről. 
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6. Az ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentációk és a szerződés tervezet elkészítése 
A Megrendelő által jóváhagyott műszaki dokumentáció alapján Vállalkozó elkészíti a 
közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges dokumentumokat: eljárást megindító 
hirdetményt, ajánlati dokumentációt, szerződéstervezetet. 

7. A közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatása 
Vállalkozó gondoskodik a közbeszerzési eljárásnak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek megfelelő lefolytatásáról: feladja 
az eljárást megindító hirdetményt, gondoskodik a dokumentáció rendelkezésre 
bocsátásáról, az ajánlatok fogadásáról és bontásáról, elvégzi az ajánlatok vizsgálatát, 
javaslatot tesz az esetleges hiánypótlási felhívásra, kiküldi a hiánypótlási felhívást, 
fogadja az ajánlattevők hiánypótlását, elkészíti az ajánlatok elbírálásáról szóló 
összegezést és az eljárás lezárásakor feladja az eredménytájékoztatót. 

8. Részvétel a bírálóbizottság munkájában – opcionális 
Vállalkozó Megrendelő igénye esetén részt vesz a bírálóbizottság munkájában, a 
beérkezett ajánlatok közbeszerzési és szakmai szempontú vizsgálatában, az ajánlatok 
elbírálásában. Vállalkozó Megrendelő igénye esetén a bírálóbizottságba közbeszerzési, 
jogi és az eljárás tárgya szerinti műszaki szakértelemmel rendelkező bírálóbizottsági tag 
delegálását tudja biztosítani. 

9. Elektronikus árlejtés alkalmazása – opcionális 
Vállalkozó Megrendelő igénye esetén biztosítja a közbeszerzési eljárás során elektronikus 
árlejtés alkalmazását, biztosítja az ehhez szükséges IT felület, valamint gondoskodik a 
közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények 
szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X.4.) 
Kormányrendeletben foglalt előírások betartásáról. 

10. Közreműködés az energiakereskedelmi szerződés megkötése során 
Vállalkozó támogatja a szerződéskötési, felmondási és kereskedőváltási folyamatokat. 
Ennek keretében megvizsgálja és véleményezi a megkötendő energiakereskedelmi 
szerződést, illetve a korábbi szerződés felmondásához, a kereskedőváltás bejelentéséhez 
előkészíti a szükséges dokumentumokat. 

11. Vezetőségi riport, eredményértékelés 
Az elektronikus árlejtést követően Vállalkozó vezetőségi riport készít, amely statisztikai 
és grafikai elemekkel kiegészítve tartalmazza a közbeszerzési eljárás lefolytatásával 
kapcsolatos valamennyi információt: a pályázók számát, ajánlatuk tartalmi elemeit, az 
ajánlatok száma, adott esetben az elért megtakarítás mértékét. 

12. A közbeszerzési eljárás dokumentálása 
Vállalkozó gondoskodik a közbeszerzési eljárás cselekményeinek Kbt. szerinti 
dokumentálásáról. Vállalkozó az eljárás során keletkezett valamennyi dokumentumot az 
eljárás lezárását követően átadja a Megrendelőnek. 

13. A közbeszerzési törvény alapelveinek érvényesítése 
Vállalkozó gondoskodik a közbeszerzési eljárás lefolytatása során a törvényi alapelvek 
érvényesüléséről. Biztosítja a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát, az 
eljárásban résztvevő gazdasági szereplők részére az esélyegyenlőséget és az egyenlő 
bánásmódot, továbbá az eljárás során a jóhiszeműség, a tisztesség és a rendeltetésszerű 
joggyakorlás követelményei szerint jár el. 

14. Információs szolgáltatás 
Vállalkozó elektronikusan küldött havi (különös esemény bekövetkeztekor azonnali) 
hírlevélben naprakész tájékoztatást ad Megrendelő részére a piacon bekövetkezett 
fontosabb gazdasági, jogi és műszaki változásokról, lehetőségekről, a Vállalkozó 
aktivitásáról. 
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15. Folyamatos rendelkezése állás, helpdesk 
A Vállalkozó által támogatott energiakereskedelmi szerződés időbeli hatálya alatt 
Vállalkozó telefonon és e-mailen keresztül, munkanapokon 9:00 órától 17:00 óráig 
Megrendelő rendelkezésére áll, és tájékoztatást nyújt az energiakereskedelmi szerződés 
teljesítésével kapcsolatosan felmerült kérdésekben. 

16. Eredmény-összegzés, záró riport – opcionális 
Amennyiben Megrendelő a III. 3. pontban meghatározott határidőig a szükséges 
információkat megküldi Vállalkozó számára, úgy Vállalkozó az energiakereskedelmi 
szerződés lejáratakor a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott adatok alapján 
Megrendelő részére elszámolást, lezáró riportot készít, melyben kimutatja a tender 
eredményeként ténylegesen realizált megtakarítást. 

 
III. Felek jogai és kötelezettségei 

 
Megrendelő 
 
1. Megrendelő vállalja, hogy Vállalkozó részére a tender lebonyolításához szükséges 

Vállalkozó által igényelt adatokat és információkat rendelkezésre bocsátja, és a kijelölt 
határidőket betartja. Megrendelő szavatol azért, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok és 
információk a valóságnak megfelelnek, és azokat jogosult volt a 
Vállalkozó rendelkezésére bocsájtani. Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyában a 
közbeszerzési eljárás eredményeként az eljárás nyertesével szerződést köt, kivéve azokat 
az eseteket, amikor a Kbt. alapján Megrendelő elállhat a szerződés megkötésétől. 

2. Megrendelő kijelenti, hogy amennyiben a Vállalkozó által a jelen szerződés alapján 
lefolytatott közbeszerzési eljárás a Kbt. szerint eredményesen zárul, elismeri Vállalkozó 
teljesítését és jogosultságát a vállalkozói díjra. 

3. A Vállalkozó által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött 
energiakereskedelmi szerződés lejártát követő 15 napon belül Megrendelő köteles 
Vállalkozó számára a szerződési időszakra vonatkozó tényleges fogyasztási összesítőt és 
az azt igazoló számlák másolatát elektronikusan megküldeni a penzugy@sourcing.hu 
címre. Amennyiben Megrendelő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a Felek közötti 
elszámolásra a Vállalkozó által az elektronikus árlejtést követően megküldött 
eredményértékelő riportban meghatározott adatok az irányadóak. 

4. Megrendelő kijelenti, hogy a közbeszerzéssel érintett szerződéses időszakra nincsen 
érvényes, aláírt villamos energia kereskedelmi szerződése; továbbá a versenyeztetett 
időszakra előszerződésből, hűségidő vállalásból vagy egyéb, előzetes megállapodásból 
eredő kötelezettséggel egyik villamos energia kereskedő irányába sem tartozik. 

5. Felek kijelentik, amennyiben Vállalkozó által támogatott energiakereskedelmi szerződés 
hatálya alatt Kereskedő magyarországi kereskedelmi tevékenységét megszünteti, avagy 
kereskedelmi engedélye visszavonásra kerül, Megrendelő jelen szerződés aláírásával és 
annak keretében egyidejűleg meghatalmazza Vállalkozót, hogy a szerződéses időszak 
fennmaradó időtartamára - közös megegyezéssel akár hosszabb időszakra is – újabb 
közbeszerzési eljárást folytasson le Megrendelő részére Megrendelő ellátás biztosításának 
érdekében. Jelen szerződés V. pontjában meghatározott vállalkozói díj a szerződéses 
időszak hátralévő időtartamára – illetőleg adott esetben a közös megegyezéssel 
meghosszabbított időszak vonatkozásában – az új közbeszerzési eljárás 
eredményeképpen megkötésre kerülő energiakereskedelmi szerződésben meghatározott 
fajlagos szerződött ár tükrében, változatlan fajlagos bázis ár paraméter mellett 
újraszámításra kerül. 

 

mailto:penzugy@sourcing.hu
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Vállalkozó 
 

1. Vállalkozó kizárólagosan a Megrendelő és Kereskedők közötti közvetítői szerepet 
vállal szerződéskötési lehetőségeket kínálva. A Vállalkozó hangsúlyozottan kiemeli, 
hogy nem vállal semminemű felelősséget a Megrendelő és Kereskedők között 
felmerülő jogvitákért. Azokat Megrendelő és Kereskedők egymás között rendezik. 

2. Vállalkozó projektvezetőt jelöl ki, aki a II. pontban részletezett feladatokkal 
kapcsolatban Megrendelő rendelkezésére áll, és szakmailag támogatja a közbeszerzési 
eljárás lefolytatását. 

3. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi 
feltételekkel rendelkezik, illetve azokat – valamint az eljárási cselekményekhez 
szükséges helyszínt – saját költségére maga biztosítja. A II. pontban foglalt 
tevékenység(ek) ellátása során jelen szerződés mindkét fél által történő aláírásakor 
hatályos jogszabályok szerinti, Vállalkozóval  munkaviszonyban vagy egyéb 
szerződéses jogviszonyban álló, előzetes regisztrációval rendelkező felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó működik közre. 

4. Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében közvetített szolgáltatást saját költségére 
vehet igénybe. 

5. Vállalkozó a közbeszerzési eljárás előkészítését a Megrendelő által aláírt vállalakozási 
szerződés kézhezvételét követő munkanapon indítja el. Az eljárás ütemtervét 
Vállalkozó a jelen szerződés mindkét fél általi aláírását követően bocsátja a 
Megrendelő rendelkezésére. 

6. Az esetleges hirdetményellenőrzési díj, valamint a dokumentáció rendelkezésre 
bocsátásával kapcsolatos költségek Vállalkozót terhelik. Vállalkozót illeti meg a 
dokumentáció értékesítéséből befolyt díj. 

7. Vállalkozó felelőssége a jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítése során 
legfeljebb a jelen szerződés V. pontjában meghatározott vállalkozói díj mértékéig 
terjed. 

8. Vállalkozó nem vállal felelősséget a Megrendelő által szolgáltatott fogyasztási adatok 
hiányosságáért, helytelenségéért. 

9. Vállalkozó biztosítja az elektronikus árlejtés szervezéséhez szükséges szakmai hátteret 
és IT környezetet. A Vállalkozó által alkalmazott szoftver megoldás megfelel 
257/2007. (X.4.) Kormányrendeletben foglalt előírásoknak. 

10. A Felek adataiban bekövetkezett változás esetén Felek nem követelik meg a szerződés 
módosítását, az adatváltozás tudomásra juttatásához elegendő a másik félhez intézett 
egyoldalú, írásbeli nyilatkozat.  

 

IV. A szerződés hatálya és határidői 
 

Felek a jelen szerződést határozott időtartamra kötik. A szerződés az aláírás napjától a 
Vállalkozó által támogatott energiakereskedelmi szerződés lejáratáig hatályos. Vállalkozó a 
szerződésben foglalt köztelezettségeit a II. pontban részletezett feladatok maradéktalan 
elvégzésével teljesíti, a szerződés pénzügyi teljesítése az V. pontban leírtaknak megfelelően 
történik. 

Vállalkozó Megrendelő részére a szerződés hatálya alatt folyamatos szolgáltatást nyújt, ennek 
alapján Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés teljesítése folyamatos. 

Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés a Vállalkozó által támogatott 
energiakereskedelmi szerződés időbeli hatály alatt rendes felmondással nem szüntethető meg. 
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V. Vállalkozói díj 
 

1. A II. pontban rögzített tevékenység elvégzéséért Vállalkozót vállalkozói díj illeti meg. A 
vállalkozói díj mértékét Felek közös megegyezéssel az elért nettó megtakarítás 20,00 %-
os mértékében határozzák meg. A szerződés tárgyát képező tevékenység Áfa köteles, az 
Áfa mértéke a mindenkori érvényes jogszabályokban foglalt mértékű, a 
szerződéskötéskor 27%. 

2. A megtakarítást Felek a közbeszerzési eljárásban szereplő felhasználási helyeken az 
alábbi képlet alapján határozzák meg magyar forintban: 

Megtakarítás (Ft) = (Fajlagos bázis ár (Ft/kWh) – Fajlagos szerződött ár (Ft/kWh)) * Mennyiség 
(kWh) 
 
Fajlagos bázis ár: A felhasználási helyeken a közbeszerzési eljárás eredményeképpen 
megkötendő energia kereskedelmi szerződés hatálybalépésének időpontjában érvényes 
egyetemes szolgáltatói ár alapján számított nettó fajlagos ár. (Ft/kWh) 

 

Fajlagos szerződött ár: A közbeszerzés eljárás lefolytatása eredményeként megkötendő 
szerződéses villamos energia ár/árformula alapján számított nettó fajlagos ár. (Ft/kWh) 
Mennyiség: Az energiakereskedelmi szerződés időtartama alatt várható 
energiafogyasztási mennyiség. (kWh) 
A fajlagos bázis ár és a fajlagos szerződött ár vonatkozásában a villamos energia 
ár/árformula alatt a szabadpiaci villamos energia kereskedelmi szerződésekben 
alkalmazott konstrukciók értendőek. 

3. Vállalkozó és Megrendelő a vállalkozói díj pénzügyi rendezésével kapcsolatosan havi 
teljesítésben állapodik meg. 

4. A vállalkozói díj havi összegéről szóló számlát Vállalkozó havi rendszerességgel 30 
napos fizetési határidővel állítja ki. A vállalkozói díj első havi számláját Vállalkozó az 
energiakereskedelmi szerződés hatálybalépésének napján állítja ki, majd azt követően 
havonként a vállalkozói díj egyenlő mértékű részleteiről. A havi számla összege = 
Fajlagos megtakarítás (Ft/kWh) * várható fogyasztási mennyiség (kWh)/szerződött 
hónapok száma  * Vállalkozói díj (%).  

5. Amennyiben Megrendelő az energiakereskedelmi szerződés lejártakor a jelen szerződés 
III. 4. pontja szerint Vállalkozó számára a szerződési időszakra vonatkozó tényleges 
fogyasztási összesítőt és azt igazoló számlák másolatát megküldi, Vállalkozó Megrendelő 
jelen szerződés megkötésekor megállapított várható fogyasztási mennyisége és a 
Megrendelő által ténylegesen elfogyasztott energiamennyiség különbsége alapján 
Megrendelővel a vállalkozói díjat illetően elszámol. Vállalkozó az elszámoló számlát az 
energiakereskedelmi szerződés lejártát követő hónap végéig állítja ki – kivéve a jelen 
szerződés V. 7. pontja szerinti esetet. 

6. A számla összegét Megrendelő átutalással egyenlíti ki, a Vállalkozó – számlán szereplő 
számú – bankszámlájára. A számlák fizetési határideje 30 nap. A fizetési határidő be nem 
tartása esetén Megrendelő köteles késedelmi kamatot fizetni a mindenkor hatályos 
Polgári Törvénykönyvben meghatározott vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően. 
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7. Amennyiben a vállalkozói díj nem haladja meg a hatszázezer Ft-ot, Vállalkozó jogosult a 
díjat egy összegben kiszámlázni az energia kereskedelmi szerződés hatályba lépésének 
napján 30 napos fizetési határidővel. 

8. Felek megállapodnak, hogy a közbeszerzési eljárást megindító felhívás Megrendelő által 
történő visszavonása, továbbá Megrendelőnek felróható okból bekövetkezett 
eredménytelen eljárás esetén Vállalkozó ötszázezer Ft összegű vállalkozói díjra jogosult a 
részteljesítések ellentételezéseként. Ez esetben a vállalkozói díjról szóló számlát 
Vállalkozó jogosult azonnali hatállyal egy összegben kiállítani. 

9. Amennyiben a kereskedőváltásra a Megrendelőnek felróható okból késedelmesen kerül 
sor (pl. fennálló számlatartozás vagy a korábbi szerződés felmondásának késedelmes 
Megrendelő általi postázása), vagy a Kbt. 131. § szerinti szerződéskötés vagy a teljesítés 
a Megrendelőnek felróható okból meghiúsul, Vállalkozó a teljes – a közbeszerzési 
eljárásban versenyeztetett mennyiség alapján számított – vállalkozói díjra jogosult. 
Vállalkozó ugyancsak a teljes vállalkozói díjra jogosult abban az esetben is, ha az általa 
kimutatott megtakarítás a Megrendelőnek felróható okból nem realizálódik. Ez esetben a 
jelen szerződés V. 5. pontja szerinti elszámoló számla Vállalkozó nem köteles kiállítani. 

 

VI. Titoktartás 
 

Felek egyetértenek abban, hogy a jelen szerződésben foglalt megállapodások, valamint a 
Felek által egymáshoz eljuttatott adatok és dokumentumok a lehető legnagyobb mértékben 
bizalmasak, és annak is kell maradniuk. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben 
foglalt kötelezettségeik teljesítése során tudomásukra jutó valamennyi információt és adatot 
bizalmasan kezelnek és gondoskodnak arról, hogy alkalmazottaik és esetleges alvállalkozóik 
is ezen adatokat bizalmasan kezeljék. E rendelkezés nem érinti azon adatok körét, melyek 
jogszabály – így különösen a Kbt., az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény – alapján nyilvános adatnak tekintendők. 

Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során az általa készített valamennyi dokumentum 
tekintetében szerzői jogát fenntartja. Ezen dokumentumokat Megrendelő nem jogosult 
továbbadni, a jelen szerződés alapján lefolytatott konkrét közbeszerzési eljárástól eltérő célra 
felhasználni, a felhívás-, dokumentáció- és szerződésmintát harmadik személy részére kiadni. 
Megrendelő nem jogosult a jelen szerződés tárgyát képező közbeszerzési eljárásban 
Vállalkozó által rendelkezésre bocsátott dokumentumokat egyéb közbeszerzési eljárásában 
felhasználni, átdolgozni. 

Megrendelő jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy Vállalkozó az elvégzett 
tevékenységét referenciaként felhasználja és Megrendelő logóját, illetve címerét a referenciái 
között feltüntesse. 
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VII. Irányadó jog, vitás kérdések rendezése 
 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, 
különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezési az irányadóak. 

Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitáikat 
egymás között, elsősorban békés úton rendezik. Ennek sikertelensége és eredménytelensége 
esetére hatáskörtől függően a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság, illetőleg az Egri 
Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 
Jelen szerződés 4 egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet szerződő 
Felek – elolvasás és közös értelmezés után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellően 
meghatalmazott képviselőik útján jóváhagyólag írták alá. 

 

Biatorbágy 2017. március 17. Budapest, 2017.  
 
 
 

 
 
 

……………………… 
……………………… 

Biatorbágy Város Önkormányzata 

Szentpétery Arnold 
Ügyvezető 

Sourcing Hungary Kft. 
Megrendelő képviseletében Vállalkozó képviseletében 
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MEGHATALMAZÁS 

 

Alulírott, ………………………. a Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely: 2051 
Biatorbágy, Baross G. u. 2/a, adószám: 15729655-1-11) nevében meghatalmazom a Sourcing 
Hungary Szolgáltató Kft-t (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. 
cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41.), hogy a szervezet képviseletében 

- a villamos energia közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges fogyasztási 
adatok (T-görbe) lekérésében, valamint a profilos felhasználási helyek 
profilbesorolásának lekérdezésében a területileg illetékes Elosztói Engedélyesnél 
eljárjon. 

- továbbá a hatályos egyetemes szolgáltatási szerződés, illetve annak felmondási 
határidejének lekérésével kapcsolatosan a területileg illetékes Egyetemes 
Szolgáltatónál eljárjon. 

Jelen meghatalmazás alapján meghatalmazott nem jogosult a meghatalmazó nevében 
kötelezettségeket vállalni. 

 

Biatorbágy, 2017. március 17. 

 
 

Cégszerű aláírás 

 

A fenti meghatalmazást elfogadom.  

 

…………………………………….   
 Szentpétery Arnold 
 Ügyvezető 
 Sourcing Hungary Kft. 
 

 

 

 



 

Sourcing Hungary Kft. 
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49. 

telefon: 06-1- 769-1392 
fax:  06-1-877-62-75 

e-mail: sourcing@sourcing.hu 
web: www.sourcing.hu 

 
NYILATKOZAT A TAGSÁG FENNTARTÁSÁRÓL 

Preambulum 

A kedvezőbb energiaárak elérésének érdekében a Sourcing Hungary Kft., mint független energia-beszerzési szekértő 
szervezet a Magyar Energia Beszerzési Közösség keretében az energia piaci liberalizációt kihasználva csoportos energia 
beszerzéseket szervez. A csoportos beszerzések által a csatlakozó tagok számára kedvezőbb feltételek érhetőek el, mint a 
szervezetek önálló beszerzései során. A szervező Sourcing Hungary Kft. több iparágban támogatta már energia beszerzési 
közösség létrehozását, együttes energia beszerzés lefolytatását, melyeknek köszönhetően jelentős megtakarításokat 
realizált a megbízói számára. 
A beszerzési közösség célja, hogy a tagok földgáz és villamos energia beszerzését együttesen kezelve, kihasználjuk a 
nagyobb mennyisségből és portfolióhatásból fakadó előnyöket, és a Sourcing Hungary Kft. által biztosított energia 
beszerzési tapasztalatok és szakértelem által a tagok számára a piacon elérhető legalacsonyabb árszintet és legjobb 
feltételeket, pozíciókat harcoljuk ki a szabad piaci kereskedők pályáztatásával. 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) alanyi hatálya alá tartozó (Ajánlatkérőnek minősülő) szervezetek 
dönthetnek úgy, hogy jellemzően célszerűségi, gazdasági megfontolásból más, ugyancsak Ajánlatkérőnek minősülő, 
hasonló beszerzési igényű szervezetekkel együtt kívánnak közbeszerzési eljárást lefolytatni, azaz lehetősége van több 
Ajánlatkérőnek közösen közbeszerzési eljárás megindítására és lefolytatására.  

Fentiek alapján Alulírott, mint a 

Biatorbágy Város Önkormányzata 

szervezet törvényes képviselője n y i l a t k o z o m, 

hogy fenn kívánjuk tartani az általam képviselt szervezet tagságát a Sourcing Hungary Kft. mint független energia-
beszerzési szakértő által szervezett közös energia-beszerzési közösségben, azaz a feladatokat koordináló Cegléd Város 
Önkormányzata mint Gesztor által képviselt csoportos, villamos energia beszerzésre irányuló közbeszerzési 
eljárásban ajánlatkérőként kívánunk megjelenni. 

 

Nyilatkozatom aláírásával tudomásul veszem, hogy a 2014.08.30-án aláírt Szindikátusi Szerződés az aláírástól számítottan 
változatlan tartalommal hatályban maradt. Kijelentem továbbá, hogy a Szindikátusi Szerződés közös közbeszerzési eljárás 
feltételeit tartalmazó 2. számú mellékletét megismertem és az abban foglaltakat elfogadom. 

Kelt: Biatorbágy 2017. március 17. 

 

 ……………………………… 

 Ajánlatkérő tag 
 képviseletében: 
 …………………………. (aláíró neve) 
 
 

Intézményi adatok  

Név: Biatorbágy Város Önkormányzata 

Székhely: 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a 

Adószám: 15729655-1-11 

Számlázási cím:  

Államháztartási azonosító / Cégjegyzékszám:  

Képviseletre jogosult személy neve:  



 

Sourcing Hungary Kft. 
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49. 

telefon: 06-1- 769-1392 
fax:  06-1-877-62-75 

e-mail: sourcing@sourcing.hu 
web: www.sourcing.hu 

 
2. sz. Melléklet 

AZ ADOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK ÉS 
FELTÉTELEK 

 

1. A Gesztor neve és székhelye: Cegléd Város Önkormányzata (2700 Cegléd, Kossuth tér 1.) 

2. A megkötendő energia-kereskedelmi szerződés típusa: menetrend adása nélküli teljes ellátás alapú 
villamos energia kereskedelmi szerződés 

3. Szerződési időszak: 2018. január 01. 00:00 CET – 2019. december 31. 24:00 CET közötti időszak 

4. Az alkalmazandó közbeszerzési eljárás lefolytatása a mindenkori hatályos Kbt. szerint. 

5. Az ajánlati árra vonatkozó információk: nettó energia fix díj az összes telephelyre EUR/MWh.  

Az ajánlat ár tartalmazza: A villamos energia és kiegyenlítő energia költségét, a mérlegköri tagsági 
díjat, a határkeresztező kapacitás díját. 

Az ajánlati ár nem tartalmazza: A rendszerhasználati díjakat, a VET 147. §-ában szereplő 
pénzeszközöket, az energia adót, a jogszabályban felmerülő egyéb adókat, illetékeket, valamint a 
KÁT pénzeszközt (a megújuló energiaforrásokból és a hulladékból nyert energiával termelt villamos 
energia kötelező átvétele). 

6. Rendszerhasználati díjak: a rendszerhasználati díjakat a nyertes Ajánlattevő részére szükséges 
megfizetni. 

7. Fizetési feltételek, számlázás: 

Energiadíj:  HUF, az ajánlatban meghatározott napon/időszakban érvényes HUF/EUR MNB 
árfolyam alapján.  

Fizetési határidő: a számla kézhezvételétől számított 15. nap. 

8.  Toleranciaszint: A fogyasztás a csoportos beszerzésben szereplő szervezetek fogyasztási helyeit 
együttesen kezelve a szerződött mennyiségtől éves szinten + 50 %-kal eltérhet változatlan feltételek 
melletti elszámolással. (A szerződött mennyiség a tervezett villamos energia felhasználás 80%-ának 
megfelelő mértékű.) 

9. Alul- vagy felülvételezés miatti pótdíj (melyet a vevőként szerződő fizet meg): Alulvételezés esetén 
az Ajánlatkérőként szerződő félnek a szerződés szerinti mennyiségből át nem vett mennyiség nyertes 
Ajánlattevő által megajánlott nettó energiadíj egységárát meg kell fizetnie, kivéve, ha az alulvételezés 
oka Vis Major vagy olyan körülmény, amely nyertes Ajánlattevőnek felróható. 

Felülvételezés esetén a sávon kívül fogyasztott mennyiség esetében az energiadíjon felül az energiadíj 
összegnek 10%-os mértéke a pótdíj. Elszámolás éves szinten.  

A fizetendő pótdíjat a csoportos toleranciasáv figyelembevételével kell meghatározni. 
 



  SOURCING HUNGARY KFT. 

 

 

 
 

Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. 
 

AJÁNLATA 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat 

részére 

 

 
 

 
Villamos energia vásárlás tárgyú közbeszerzési eljárás 

teljes körű lebonyolítása szakértői támogatással,  
elektronikus árlejtés alkalmazásával 

 
 

 
 
 
 
 
Készítette: Sourcing Hungary Kft. 
Budapest, 2017. január 25. 
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I. Sourcing Hungary Kft. – A független beszerzési szakértő 
 

A Sourcing Hungary Kft. Magyarország piacvezető független beszerzési szakértő szervezete. 
Küldetésünk szakértő szolgáltatóként a legnagyobb pénz, idő és energia megtakarítás elérése 
ügyfeleink számára. 

A társaság szakemberei beszerzési és tanácsadói tapasztalattal rendelkeznek versenyszférában és állami 
szférában egyaránt. Eszközök, módszerek és technikák segítségével támogatást biztosítunk egyaránt a 
stratégiai (Sourcing) és operatív (Procurement) beszerzési folyamatokban. Szakértőink hazai 
nagyvállalatoknál, intézményeknél több ezer beszerzési projektben nyújtottak segítséget, amelynek 
eredményeképpen partnereink jelentős megtakarítást realizáltak. Cégünk belső és külső erőforrások 
(iparági szakértők, tanácsadók, szoftverek, megoldások stb.) bevonásával biztosítja a sikeres projekt 
lebonyolításához szükséges know-how-t, szaktudást, tapasztalatokat és bevált gyakorlatokat. Szakértő 
tanácsadói csapatunk célja, hogy a projekteket oly módon támogassuk, hogy jelentős erőforrás- és költség 
megtakarítást eredményezzen. 
 
Társaságunk 2015 végéig hivatalos közbeszerzési tanácsadó szervezetként mintegy 350 energia 
beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárást bonyolított le villamos- és földgáz energia témakörben 84 

milliárd forintos beszerzési összértékben, 900 fogyasztó (több mint 200 önkormányzat, MJV, 
fővárosi kerület, Főváros) számára, 40 000 fogyasztási helyen több mint 14,5 milliárd forintos 
megtakarítással hozzájárulva az állami költségvetésből gazdálkodó szervezetek eredményesebb 
működéséhez. 
 
Tények:  

 8 év alatt több mint 7200 sikeres beszerzési projekt lebonyolítása 

 Több mint 3500 elégedett ügyfél 

 Több mint 6000 elektronikus aukció, árlejtés lebonyolítása 

 377 milliárd forintos beszerzési érték 

 33 milliárd forintos realizált megtakarítás 

 7709 GWh versenyeztetett villamos energia mennyiség 

 1811 millió m3 versenyeztetett földgáz energia mennyiség 

  

II. Energia tenderek – Tapasztalatok, eredmények 
Társaságunk célja, hogy a piacon elérhető módszerek, technikák és a rendelkezésünkre álló piaci 
információk birtokában megbízóink számára megtakarításokat és a legjobb feltételeket érjük el. 
Szolgáltatásainknak köszönhetően partnereink jellemzően 2,00-25,00%-os megtakarítást értek az 
aktuális ár, vagy a saját hatáskörben elért legjobb ajánlatokhoz képest! 

 

Földgáz energia beszerzések 

Partner / Szektor  Éves mennyiség Elért megtakarítás* 

Gyógyszergyár 14.000.000 m3 0,23 Ft/m3 – 0,3% 

Élelmiszer gyártó   1.000.000 m3 4,30 Ft/m3 – 4,5% 

Fémipari gyártó   7.000.000 m3 1,80 Ft/m3 – 2,2% 

Csomagolóipari társaság   9.000.000 m3 1,40 Ft/m3 – 1,8% 

 
Villamos energia beszerzések 

Partner / Szektor  Éves mennyiség Elért megtakarítás* 

Sütőipari társaság   5.000.000 kWh 2,10 Ft/kWh – 8,2% 

Vegyipari társaság 20.000.000 kWh 1,05 Ft/kWh – 4,9% 

Gépipari gyártó   2.500.000 kWh 1,70 Ft/kWh – 6,9% 

Fémipari gyártó 40.000.000 kWh 3,34 Ft/kWh – 5,7% 
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III. Referenciák – Több mint 3500 elégedett ügyfél   

 

Energia beszerzési referenciák versenyszféra: 

 
 

Energia beszerzési referenciák - közbeszerzési ügyfelek: 
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Kiemelt referenciák – Centralizált közbeszerzések 

 

 

 

Kiemelt referenciák – BVK Holding centralizált közbeszerzései 
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Kiemelt referenciák – Több mint 100 önkormányzat 

 

 

 

Kiemelt referenciák – Fővárosi kerületek és megyei jogú városok 
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Kiemelt referenciák – Fővárosi Intézmények 

 

 
Kiemelt referenciák – csoportos energia közbeszerzés 

 Egyetemek Konzorciuma (9 felsőoktatási intézmény) – 20,0 millió m3 

 Nemzeti Államigazgatási Központ (NÁK, 21 kormányhivatal és szervei) – 5,6 millió m3 

 Budapest Városüzemeltetési Központ Zrt. (BVK Holding 7 tagvállalata) – 5,2 m3 

 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (5+3 idősek otthona) – 3,8 millió m3 

 Szent István Egyetem Konzorcium (4 felsőoktatási intézmény) – 25,9 millió KWh 

 Vas Megyei Önkormányzat (21 intézmény) – 6,9 millió KWh 

 Toldy Ferenc Kórház csoport (3 kórház) – 4,2 millió KWh 

 
Kiemelt referenciák – villamos energia közbeszerzés 

 Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. – 89 000 000 kWh 

 ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. – 21 250 000 kWh 

 Fővárosi Állat- és Növénykert – 5 019 914 kWh 

 Szent István Egyetem – 13 839 247 kWh 

 Vas Megyei Markusovszky Kórház – 10 500 000 kWh 

 
Kiemelt referenciák – földgáz energia közbeszerzés 

 Országos Rendőr-főkapitányság – 34,3 millió m3 

 Szent István Egyetem – 3,1 millió m3 

 Országos Mentőszolgálat – 2,4 millió m3 

 Eger Megye Jogú Város – 1,9 millió m3 

 Nyugat-magyarországi Egyetem – 1,7 millió m3 

 Fővárosi Állat- és Növénykert – 0,8 millió m3 
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KIEMELT REFERENCIÁINK 
Energia beszerzés szakértői tevékenység és közbeszerzési eljárás 

lefolytatása 
 

2013.12.31-ig 288 sikeresen lezárt energia beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárást bonyolítottunk le 
 472 fogyasztó részére, amelyek közül kiemeltük az alábbiakat: 

 
Földgáz energia 

 

 
Megrendelő 
megnevezése 

Versenyeztetett 
mennyiség 

Megtakarítás 

 

Országos Rendőr-
főkapitányság 

34 328 890 m3 20,14% 

 

Csoportos közbeszerzés 
felsőoktatási 

intézmények számára 
(9 intézmény) 

20 435 799 m3 19,79% 

 

Nemzeti 
Államigazgatási 

Központ 
7 971 217 m3 27,73% 

 BVK Holding Zrt. 5 240 074 m3 20,11% 

 

Országos 
Mentőszolgálat 

2 413 842 m3 17,08% 

 

Rendőrtiszti Főiskola 1 505 700 m3 18,04% 

 

Szentgotthárd Város 
Önkormányzata 

1 136 082 m3 19,24% 

 

Állami Számvevőszék 93 000 m3 10,87% 
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Villamos energia 
 

 
Megrendelő 
megnevezése 

Versenyeztetett 
mennyiség 

Megtakarítás 

 BVK Holding Zrt. 90 349 432 kWh 14,86% 

 

Budapesti Dísz- és 
Közvilágítási Kft 

88 200 000 kWh 3,25% 

 

Csoportos közbeszerzés 
felsőoktatási 

intézmények számára 
(15 intézmény) 

2013 

56 147 013 kWh 23,34% 

 

Csoportos közbeszerzés 
Önkormányzatok 

számára 
(19 önkormányzat) 

17 305 296 kWh 17,35% 

 

Budapesti Gazdasági 
Főiskola 

8 589 733 kWh  15,09% 

 

Budapest IV. kerület 
Újpest Önkormányzata 

5 966 000 kWh 5,10% 

 

Fővárosi Állat- és 
Növénykert 

5 019 000 kWh 14,77% 

 

Első Magyar Kórház 
Klaszter (Toldy Ferenc 

Kórház, Nagykőrösi 
Szakkórház, Albert 
Schweitzer Kórház) 

4 299 943 kWh 2,07% 

 

Fővárosi 
Önkormányzat Idősek 

Otthona (csoportos 
közbeszerzés) 

4 252 000 kWh 16,86% 

 

Állami Számvevőszék 1 012 892 kWh 21,38% 

http://www.sourcing.hu/referencia/allami-szfera
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Kiemelt referenciáink a versenyszférában 
 

 

Richter Gedeon 
Vegyészeti Gyár Nyrt. 

115 000 000 kWh 
éves mennyiség 

Folyamatos 
együttműködés 

2009 óta 

 

Székesfehérvári 
Fűtőerőmű Kft. 

50 000 000 m3 
versenyeztetett 

mennyiség 

Megtakarítás 
mértéke nem 

publikus 

 
 

IV. Az eljárásba bevont szakértők, tanácsadók biztosítása 
 
Társaságunk, korábban hivatalos közbeszerzési tanácsadó szervezetként, a jelen jogszabályi környezetben 
pedig előzetes regisztrációval rendelkező felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonásával 
működik közre, akik széleskörű energia piaci ismeretekkel és az elektronikus árlejtésben nagyfokú 
gyakorlattal rendelkező szakemberek. 

 

Projekt szerep: Projektvezető, beszerzési szakértő 

Neve:  Szabados László, beszerzési és közbeszerzési igazgató 

Terület:  villamos és földgáz energia közbeszerzés, elektronikus árlejtés, egyéb beszerzés  

Referenciák: 

Állami Számvevőszék – Földgáz és villamos energia közbeszerzés 
BVK Holding Zrt. – Földgáz és villamos energia közbeszerzés 
BDK Kft. – Dísz- és közvilágítás közbeszerzés 
BKK-Közút Zrt. - Földgáz és villamos energia közbeszerzés 
Újpest Önkormányzata, Újpesti Vagyonkezelő Zrt.-  
Megyei Intézményfenntartó Központok (Jász-Nagyun-Szolnok, Nógrád, Somogy) - 
Földgáz és villamos energia közbeszerzés 
Nemzeti Államigazgatási Központ és Kormányhivatalok központosított 
közbeszerzése - Földgáz energia közbeszerzés 
Fővárosi Törvényszék - Földgáz energia közbeszerzés 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata - Földgáz energia közbeszerzés 
Zalaegerszeg MJV – Földgáz energia közbeszerzés 
Székesfehérvári Fűtőerőmű Kft - Földgáz energia beszerzés 
Első Magyar Kórház Klaszter – Villamos energia közbeszerzés 
ÉRV Zrt. - Villamos energia közbeszerzés 
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Projekt szerep: Közbeszerzési szakértő, projektvezető 

Neve:  
Dr. Bárczi Péter, Jogi igazgató 
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, közbeszerzési szakértő, jogász, 
elektronikus árlejtés szakértő, energetikai szakjogász (folyamatban) 

Terület: 
Villamos energia és földgáz energia beszerzése közigazgatási intézmények, közjogi 
szervezetek részére 

Referenciák: 

Országos Rendőr-főkapitányság – Földgáz és villamos energia közbeszerzés 
Belügyminisztérium – Földgáz és villamos energia közbeszerzés 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság – Földgáz energia közbeszerzés 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata – Földgáz energia közbeszerzés 
Állami Számvevőszék –  Villamos energia közbeszerzés 
Budapest IV. kerület Önkormányzata – Villamos energia közbeszerzés 
Budapest XIII. kerület Önkormányzata – Villamos energia közbeszerzés 
Budapest XV. kerület Önkormányzata – Villamos energia közbeszerzés 
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata – Villamos energia közbeszerzés 
Tatabánya MJV Önkormányzata – Villamos energia közbeszerzés 
Nyugat-magyarországi Egyetem – Földgáz és villamos energia közbeszerzés 
Szentgotthárd Város Önkormányzata – Földgáz energia közbeszerzés 
Balassi Intézet - Földgáz és villamos energia közbeszerzés 
Gyula Város Önkormányzata - Földgáz és villamos energia közbeszerzés 
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata – Földgáz energia közbeszerzés 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata - Villamos energia közbeszerzés 
Szent István Egyetem - Földgáz és villamos energia közbeszerzés 
Eötvös Lóránd Tudományegyetem - Villamos energia közbeszerzés 

 

Projekt szerep: Közbeszerzési szakértő, projektvezető 

Projekt szerep: Projektvezető, beszerzési szakértő 

Neve:  Kun Attila,  Stratégiai igazgató 

Terület:  
Elektronikus beszerzés verseny-, illetve közszférában; eAukció, illetve eÁrlejtés; 
villamos és földgáz energia (köz)beszerzés 

Referenciák: 

BVK Holding Zrt. - Földgáz és villamos energia közbeszerzés 
BDK Kft. - Dísz- és közvilágítás közbeszerzés 
Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. - Villamos energia közbeszerzés 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata - Földgáz és villamos energia 
közbeszerzés 
Eger  Megyei Jogú Város Önkormányzata - Földgáz és villamos energia közbeszerzés 
Budapest XIII. Kerület Önkormányzata - Villamos energia közbeszerzés 
Eötvös Loránd Tudományegyetem - Villamos energia közbeszerzés 
Szent István Egyetem által gesztorált felsőoktatási csoport – Csoportos földgáz és 
villamos energia közbeszerzés 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár - Földgáz és villamos energia közbeszerzés 
Székesfehérvári Fűtőerőmű Kft - Földgáz energia beszerzés 
Magyar Pékszövetség - Csoportos földgáz és villamos energia beszerzés 
Nyomda- és Papíripari Szövetség - Csoportos földgáz és villamos energia beszerzés 
Hungaropharma Zrt. - Földgáz és villamos energia beszerzés 
Egertej Kft. - Földgáz energia beszerzés 
Pinguin Foods Hungary Kft. - Villamos energia beszerzés 
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Neve:  Gál Ádám 

Terület: 
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, közbeszerzési szakértő, 
közgazdász, elektronikus árlejtés szakértő 

Referenciák: 

Mezőkövesdi VG Zrt. - Villamos energia közbeszerzés 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata - Földgáz és villamos energia 
közbeszerzés 
Kiskőrös Város Önkormányzata - Villamos energia közbeszerzés 
Dorog Város Önkormányzata - Villamos energia közbeszerzés 
Mezőföldi regionális vízi közmű - Villamos energia közbeszerzés 
Veresegyház Város Önkormányzata - Villamos energia közbeszerzés 
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata - Villamos energia közbeszerzés 
Nyugat-magyarországi Egyetem - Földgáz és villamos energia közbeszerzés 
Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. - Villamos energia közbeszerzés 
Pápa Város Önkormányzata - Földgáz energia közbeszerzés 

 

 

V. Szolgáltatási csomag – villamos energia beszerzés 

 

Projekt szerep: Közbeszerzési szakértő, projektvezető 

Neve:  
Berta Ferenc, közbeszerzési szakértő  
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, elektronikus árlejtés szakértő 

Terület:  
Árubeszerzés, szolgáltatás-megrendelés, építési beruházás, építési koncesszió, 
szolgáltatási koncesszió, tervpályázat, földgáz energia, villamos energia 

Referenciák: 

Szent István Egyetem – földgáz energia közbeszerzés 
Budapesti Gazdasági Főiskola – földgáz energia közbeszerzés 
Rendőrtiszti Főiskola – földgáz energia közbeszerzés 
Eger MJV Önkormányzata és intézményei – földgáz energia közbeszerzés 
Fővárosi Állat- és Növénykert – villamos energia közbeszerzés 
Nitrokémia Zrt. – villamos energia közbeszerzés 
Paks Város Önkormányzata – villamos energia közbeszerzés 
DUNA TV – villamos energia közbeszerzés 
Várpalota Város Önkormányzata és Intézményei – villamos energia közbeszerzés 
Toldy Kórház – villamos energia közbeszerzés 
Heves Megyei Múzeumi Szervezete – villamos energia közbeszerzés 
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Társaságunk közbeszerzési eljárások teljes kőrű lebonyolítását vállalja a szükséges erőforrások 
biztosításával, így megbízóink olyan komplex szolgáltatási csomagot kapnak, amely biztosítja számukra, 
hogy támogatásunkkal egy professzionális közbeszerzési eljárást folytassanak le. Az eljárásban 
közbeszerzési szaktanácsadók és energia piaci szakértők részvételét biztosítjuk, valamint alkalmazzuk a 
versenyszférában népszerű elektronikus árlejtést. 

 

Komplex szolgáltatás csomag egy kézből: 

 Projekt menedzsment, beszerzést előkészítő energia szakértői tevékenység. 

 Közbeszerzési eljárás lebonyolítása, közbeszerzési szaktanácsadóval. 

 Elektronikus árlejtés lebonyolítása informatikai háttér és szakértők biztosításával. 

 

V.1. Projekt menedzsment, beszerzést előkészítő energia szakértői 
tevékenység 

V.1.1. A verseny piaci beszerzéssel kapcsolatos szakmai konzultáció, tanácsadás 

Munkatársaink a projekt indítása előtt átfogó tájékoztatást nyújtanak a szabad piac működéséről, piaci 
trendekről, árfolyamokról, feltétel rendszerekről, alkalmazott ármodellekről, a kötelező szabadpiacra 
lépés törvényi hátteréről, szabad piaci tenderszervezés lehetőségéről, a beszerzés során alkalmazható 
módszerekről, eszközökről.  

V.1.2. Költségelemzés, szerződés vizsgálat, eljárás típusának kiválasztás 

A jelenlegi energia szerződések vizsgálata és a jelenlegi árszint megállapítása, éves költségszint, becsült 
érték, bázis érték definiálása, a jelenlegi szerződések felmondási lehetőségeinek vizsgálata. Az aktuális és 
szabad piaci árak összehasonlítása, benchmarking. A fogyasztási adatok, jellemzők és a kívánt feltétel 
rendszer alapján az elérhető megtakarítás számszerűsítése. 

 az aktuális szerződés vizsgálata (ár, kondíciók, kötelezettségek, felmondhatóság), 

 számlák és az aktuális energia költség elemzése, fajlagos energia ár kalkuláció, energia ártényezők 
megállapítás, 

 a versenyeztethető energia költség, éves költségszint, beszerzési érték megállapítás, 

 a fogyasztási adatok, jellemzők, vizsgálata, 

 benchmarking, elérhető árszintek, prognózisok és megtakarítási potenciál meghatározása, 

 eljárás típus kiválasztása. 

V.1.3. Adatszükséglet meghatározása, telephelyenként a fogyasztási adatok rendszerezése 

Az előkészítés során meghatározzuk azon adat és információ igényt, amely elengedhetetlen a sikeres 
közbeszerzési eljárás lebonyolításhoz. A szolgáltatás keretében a számlák alapján meghatározzuk az éves 
és havi fogyasztási adatokat, valamint a lekötött órai és napi teljesítményeket, ami elengedhetetlen 
feltétele a sikeres beszerzési eljárásnak. Az adatok alapján elkészítjük a közbeszerzési eljárás műszaki 
dokumentációját. 

 fogyasztási adatok meghatározása, adattisztítás 

 fogyasztási adatok rendszerezése 

 12 havi számlák vizsgálata, értékelése 
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 a lekötött kapacitás adatok bekérésének támogatása 

 műszaki dokumentáció összeállítása 

V.1.4. Az eljárás projekt ütemtervének kialakítása 

A szabad piaci tender lebonyolítás menetrendjének, mérföldköveinek, feladatainak, határideinek 
figyelembe vételével társaságunk meghatározza a közbeszerzési eljárás ütemtervét, figyelemmel a 
fogyasztói igényekre és a törvényi rendelkezésekre, egyúttal vállaljuk, hogy gondoskodunk a határidők 
megtartásáról a feladatok teljesítéséről. 

Az egyes eljárások lefolytatásához társaságunk projektvezetőt jelöl ki, aki szakmailag támogatja az egyes 
fázisokat, feladatokat. Vállaljuk, hogy az energia piacihoz, valamint a közbeszerzésekhez értő tagot 
delegálunk az ajánlatok elbírálását végző bírálóbizottságba. 

 

V.2. Közbeszerzési eljárás lefolytatása a villamos energia beszerzésre 

Ajánlatuk keretében vállaljuk a teljes közbeszerzési eljárás lebonyolítását. 

V.2.1. Közreműködés közbeszerzési eljárás előkészítő dokumentumok elkészítésében 

 közbeszerzési eljárás indítólapja és ütemterve 

 az eljárásban bevont személyek kijelölő okirata és összeférhetetlenségi nyilatkozatok elkészítése 

 a közbeszerzési eljárás becsült értékének meghatározása 

V.2.2. A közbeszerzési feltételrendszer kidolgozása 

A Sourcing Hungary Kft. által lebonyolított beszerzési eljárások tapasztalatai alapján biztosítjuk a sikeres 
lebonyolításhoz szükséges szakmai hátteret. A piacon elérhető és érvényesíthető feltételek alapján 
meghatározzuk a tender lebonyolításához szükséges információ igényt, feltételrendszert (fogyasztási 
adatok, ajánlati ár tartalma, ajánlati modell, szállítási, fizetési, kötbérezési és egyéb feltételek). 

 energia beszerzésben alkalmazott „bevált gyakorlat” alkalmazása 

 alkalmassági követelmények meghatározása 

 értékelési szempontrendszer, bírálati szempontok súlyozások meghatározás 

 a szerződéses peremfeltételek meghatározása, kidolgozása 

 kockázat elemzés, kockázati tényezők vizsgálata 

V.2.3. Az ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentációk és a szerződés tervezet elkészítése 

A feltételek meghatározása és az ajánlati koncepció kialakítását követően elkészítjük az ajánlattételi 
felhívást, amely tartalmazza a lebonyolítás menetével kapcsolatos összes információt és műszaki 
mellékleteket, dokumentációkat. 

 ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentációk elkészítése 

 kiegészítő tájékoztatás megadása az ajánlattevőknek, konzultáció lebonyolítása 

 hirdetmények, tájékoztatók elkészítése 

 energiakereskedelmi szerződés tervezet elkészítése 

V.2.4. Eljárási cselekményekben történő személyes részvétel, helyszín biztosítása 

 dokumentációk rendelkezésre bocsátása 

 tenderbontás  

 eredményhirdetés  

V.2.5. Részvétel a bíráló bizottság munkájában (2 fő biztosítása a bíráló bizottságba) 
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Szakértőnk részt vesz a bíráló bizottság munkájában, ami segítséget jelent az ajánlatok kiértékelésében a 
meghatározott értékelési szempont rendszer szerint, valamint magában foglalja az ajánlat formai és 
tartalmi vizsgálatát. Vállaljuk a beérkezett ajánlatok közbeszerzési és szakmai szempontú átvizsgálását is. 

V.2.6. Ajánlatok értékelése, eredményhirdetés, tájékoztató hirdetmény közzététele 

Az ajánlatkérő eljárás eredményére vonatkozó döntését követően a szolgáltatás részeként elkészítjük az 
„összegezés az ajánlatok elbírálásáról” elnevezésű dokumentumot, valamint a szerződéskötésről szóló 
tájékoztatót. Gondoskodunk az összegező ajánlattevők számára történő átadásáról, valamint a tájékoztató 
közzétételéről is. 

V.2.7. Közreműködés a szerződés megkötése során és esetleges jogorvoslati eljárásokban 

A kereskedőváltást követően támogatjuk a szerződéskötési folyamatot a kiválasztott kereskedővel, ahol 
támogatást nyújtunk a szerződéskötési folyamatban, meghatározzuk a szerződéshez szükséges 
információszükségletet és szakmailag véleményezzük a kereskedelmi szerződést. 

V.2.8. A közbeszerzési eljárás nyilvánossága 

 az üvegzseb törvény rendelkezése szerint a szerződés nyilvánosságra hozása  

 a közbeszerzési eljárás meghatározott dokumentumainak honlapon történő megjelentetésének 
előkészítése 

 

V.3. Elektronikus árlejtés alkalmazása – opcionális 
A közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint 
az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Kormányrendelet 2008. január 1-jei 
hatálybalépésével az állami szektorban is lehetőség van az elektronikus árlejtés (aukciók) alkalmazására. 
Ennek eredményeképpen az állami költségvetésből gazdálkodó egységek, intézmények számára is 
megnyílt a lehetőség a versenyszférában rendkívül népszerű aukció alkalmazására a közbeszerzési eljárás 
keretében. 

Az általunk alkalmazott szoftver megoldás megfelel a 257/2007. kormányrendeletnek. 

Társaságunk szakemberei több ezer elektronikus aukció lebonyolításában vettek részt, amelynek 
eredményeképpen nagyfokú tapasztalattal rendelkezünk így biztosítva az elektronikus árlejtéshez 
szükséges informatikai hátteret és szakértői támogatást.  
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V.3.1. Elektronikus árlejtés integrálása a közbeszerzési eljárásba 

 az elektronikus árlejtés alkalmazhatóságának megállapítása 

 a határidők figyelembevételével az árlejtés integrálása az eljárásba 

 az elektronikus árlejtésre vonatkozó információk biztosítása, ütemterv kialakítása 

V.3.2. Informatikai háttér, szoftver biztosítása  

Biztosítjuk a lebonyolításhoz szükséges informatikai hátteret, valamint szoftver alkalmazáshoz szükséges 
technikai feltételeket, adattárolást, üzemzavar elhárítást, valamint a pályázók részére szükséges help desk 
támogatást, forródrótot. 

 informatikai háttér biztosítása 

 helpdesk, forródrót a pályázók számára 

 üzemzavar kezelés 

 a szoftveralkalmazáshoz kapcsolódó követési és karbantartási szolgáltatások 

 adatfeldolgozás, adattárolási szolgáltatás 

V.3.3. Elektronikus árlejtés stratégia kialakítása  

Az elektronikus árlejtés nem csodaszer, így kiemelt előkészületet igényel, különösen energia tenderek 
esetében. Egy nem megfelelő aukciós típus, illetve kedvezőtlen aukciós beállítás, láthatási jogosultságok 
az árakra jelentős ráhatással lehetnek, így célszerű az elektronikus aukciót megelőzően kidolgozni a 
stratégiát.  

 közreműködünk az ajánlati felhívás és dokumentációk elektronikus árlejtésre vonatkozó részeinek 
kidolgozásában 

 elektronikus árlejtési taktika kidolgozása 

 aukciós típus választás, beállítási opciók optimalizálása 

 implementációs terv kialakítása 

 rendszer paraméterezéseinek kialakítása 

V.3.4. Az ajánlattevők tájékoztatás, értesítése, teszt aukció  

Az éles üzemmódot megelőzően a törvényben meghatározott határidők figyelembe vételével a 
pályázóknak megküldjük a szükséges információkat, felhasználói jogosultságokat. 

 pályázók tájékoztatása 

 felhasználói jogosultságok átadása 

 a rendszer megismerhetőségének biztosítása, teszt aukció lebonyolítása 

V.3.5. Elektronikus ajánlatkérés és elektronikus aukció regisztrálása  

Az éles üzemmódot megelőzően regisztráljuk az aukciót, meghatározzuk a versenyeztetett paramétereket. 
Továbbá társaságunk szakemberei meghatározzák az elektronikus aukció során alkalmazott aukciós 
típust, maximum licitértéket és minimális licitlépcsőt. Továbbá optimalizáljuk a törvényben 
meghatározott idővonatkoztatású és láthatósági jogosultságokat, amelyek hozzásegítenek a kedvezőbb 
árszint eléréséhez. Az aukció regisztrálását követően közzé tesszük a projektet, a pályázók és tagvállalati 
képviselők számára elektronikusan megküldjük a felhasználói jogosultságokat. 

 idővonatkozású beállítások optimalizálása 

 megtekintési jogok meghatározása 

 aukció részleteinek meghatározása, regisztráció 

 pályázói regisztráció 

V.3.6. Elektronikus aukció lebonyolítása, operatív felügyelet, help desk – opcionális 

Az elektronikus aukció időtartama alatt társaságunk telefonos operatív felügyeletet biztosít, ami 
garantálja az árlejtés zökkenőmentes lebonyolítását. Szükség szerint – esetleges emberi vagy technikai 
hiba felmerülése esetén – közbe avatkozunk. 

 az aukció lebonyolítása 
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 operatív felügyelet biztosítása 

 ajánlatkérői megtekintés biztosítása 

 help desk 

V.3.7. Vezetőségi riport, eredményértékelés 

Az elektronikus árlejtést követően vezetőségi riportot készítünk, mely statisztikai és grafikai elemekkel 
kiegészítve tartalmazza a lebonyolítással kapcsolatos összes információt: az ajánlattevők számát, 
ajánlatuk lényeges elemeit, az ajánlatok számát, az elért megtakarítás mértékét. A riportban 
társaságonként és összesítve is megjelenik a bázis ajánlathoz viszonyított elért megtakarítás mértéke 
pénznemben és százalékban egyaránt. 

 

Ajánlatunk tartalmaz minden olyan szolgáltatást, amelyet Megbízó az ajánlatkérésben megjelölt.  

 

VI. A projekt tervezett ütemterve 
A konkrét lebonyolítási ütemtervet szolgáltatásunk keretében készítjük el. Az eljárás előkészítését a 
szerződés aláírását követő napon indítjuk el. Az általunk előkészített dokumentumok jóváhagyását 
követően kerül sor a hirdetmény feladására. 

 

 

VII. Kereskedelmi ajánlat 
 

A szolgáltatás csomag – (5. pont tartalma alapján)  

 

A díjazás tartalmazza a hirdetmények feladási költségeit (150 000 Ft + 80 000 Ft = 230 000 Ft) és 
esetleges módosítási költségeit (50 000 Ft/ alkalom) is. 

 

VII.1. Megtakarítás alapú díjazás 
 

Sourcing Hungary megbízási díj: Az elért megtakarítás 20,00%*-a 

*A Felek által egyeztetett bázis értékhez képest viszonyítva a szerződött mennyiség alapján kalkulálva. 

A megbízási díj havi részletben kerül kiszámlázásra 30 napos fizetési határidővel.  

 

VIII. Ajánlattevő  
 
Sourcing Hungary Kft. 
Adószám: 14198391-2-41, Cégjegyzékszám: 01-09-893344 
Képviselő: Szentpétery Arnold, ügyvezető 
Cím: H-1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. 
Telefon: +36-1-769-13-92, Fax: +36-1-877-6275  
Email: sourcing@sourcing.hu, web: www.sourcing.hu 

mailto:sourcing@sourcing.hu


 

 

 
Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. 

 

 
 

 

Csoportos villamos energia közbeszerzés 

tapasztalatai - 

Tájékoztató 

 Trendek, piaci információk 

 
 

 

 

 
 
 
Készítette:    Sourcing Hungary Kft. 
Dátum:    Budapest, 2016. november 22. 
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 SOURCING HUNGARY KFT. 
 

 

Társaságunk, a Sourcing Hungary Kft. több mint 88 milliárd forintos beszerzési összértékben szervezett állami 
beszerzéseket földgáz energia és villamos energia témakörben, ahol összesen 970 fogyasztó (több mint 200 
önkormányzat, MJV, fővárosi kerület, Főváros) számára több mint 42.000 fogyasztási helyen 15,5 milliárd 
forintos megtakarítást értünk el, ezzel hozzájárulva az állami költségvetésből gazdálkodó szervezetek 
eredményesebb működéséhez. Az általunk szervezett közbeszerzési eljárások kiemelt sikerként kezelhető, hiszen 
100%-ban sikeres eljárásokat vezényeltünk le, amíg a közbeszerzési piacon minden harmadik energia 
közbeszerzési eljárást érvénytelenítenek, támadnak, vagy ajánlat hiányában sikertelenül záródnak. 

 
 

1. VILLAMOS ENERGIA PIACI ÁRKONSTRUKCIÓK 
 

 

Villamos energia tekintetében elvégzett árkonstrukciókra vonatkozó kimutatások során azt vizsgáljuk, hogy a 
felhasználók milyen árkonstrukciók mentén kötik meg az elkövetkező időszakra vonatkozó ellátási 
szerződésüket. Alapvetően a következő konstrukciókról beszélhetünk, melyek leginkább előfordulnak 
hazánkban: 

 

 FIX eurós KÁT tartalom nélküli ár, HUF-ban fizetve 

 FIX forintos KÁT tartalom nélküli ár, HUF-ban fizetve 

 FIX eurós KÁT tartalom nélküli ár, EUR-ban fizetve 
 

2. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐK A SZABADPIACON 

 

„ ” jelölve azon villamos energia kereskedők, akik közbeszerzési eljárásokban is részt vesznek 
 

1.   E.ON Energiakereskedelmi Kft. 

2.  ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. 

3.  EDF DÉMÁSZ Zrt. 

4.  JAS Budapest Zrt. 

5.  ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. 

6.   E2 Hungary Zrt. 

7.   MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.  

8.  E-OS Energiakereskedő és Szolgáltató Zrt. 

9.  CYEB Energiakereskedő Kft. 

10.  Tinmar Energiakereskedő Kft. 

11.   MET Magyarország Zrt. 

12.   Energia Info Kft. 

13.   Áramcentrum Energiakereskedő Kft. 

14.   Alpiq Energy SE Magyarországi Fióktelepe 

15.   Better Life Support Kft. 

16.   CEZ Magyarország Kft. 

17.  Nordest Energy Kft. 

18.  ELGAS ENERGY Kft. 

19.  Hungaro Energy Földgáz és Energiaker. Kft. 

 
 

http://www.sourcing.hu/kozbeszerzes/aktualis-eljarasok
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3. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSSAL (ESZ) ELLÁTOTT FOGYASZTÓKRA VONATKOZÓ 
VILLAMOSENERGIA-ÁRAK 2015. JANUÁR 1-TŐL 

 

A3

Nem lakosság Nem lakosság Nem lakosság Nem lakosság

Kedvezményes

(évi 1320 kWh-ig)

Kedvezményes

(évi 1320 kWh-től)

Normál 

(kedvezmény nélküli)
Csúcsidőszak Völgyidőszak Csúcsidőszak Völgyidőszak 60%-40%

EDF DÉMÁSZ Zrt. 15,20 16,08 21,77 25,48 15,01 12,69 12,69 25,69 15,13 21,47

E.ON Energiaszolgáltató Kft. 14,34 16,26 22,02 27,92 16,80 13,08 13,08 30,26 19,02 25,76

ELMŰ Nyrt. 15,06 16,10 21,80 26,91 16,18 12,74 12,74 26,86 16,13 22,57

ÉMÁSZ Nyrt. 14,89 15,92 21,56 24,88 14,94 12,30 12,30 24,83 14,89 20,85

Lakosság Nem lakosság

"B Alap" "H"

Nem lakosságSzolgáltatói területek / Díjszabások

Általános, egy zónaidős árszabás ("A1")
Általános, két zónaidős 

árszabás, ("A2")
Közintézményi árszabás, ("A3")

Időszakos 

(vezérelt)

árszabás

H-Tarifa

 
 
 
 

4. TŐZSDEI, PIACI TRENDEK 

 

HUPX – a 2017., a 2018. és a 2019. évi villamos energia tőzsdei zsinór termék grafikonja: 
 

 
 
 

A grafikon jól mutatja, hogy a tőzsdei energiaárak a 2018. és 2019. évre alacsonyabbak, mint a 2017. 
évre vonatkozó árszint. 
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Az MNB hivatalos HUF/EUR árfolyama 2016. évben 
 

 
 

 

 

5. SZERZŐDÉSES IDŐSZAK 

 

Az elmúlt időszak hazai és nemzetközi tapasztalatai azt mutatták, hogy egy jól időzített beszerzéssel jelentős 
költségmegtakarítás érhető el.  Az 5. pontban szemléltetett trendek jól mutatják a tőzsdei mélypontot, amely a 
fogyasztóknak kitűnő lehetőség, hogy hosszabb távon befagyasszák a költségeiket és immunisak legyenek egy 
esetleges áremelkedésre.  
 
Jól látható, hogy a villamos energia tőzsdei jegyzésárak a 2018. és 2019. évre azonos szinten mozognak, amelyek 
2017. évhez képest kedvezőbb árszintet mutat. A fentiek alapján javasolt lehet a 2 évre vonatkozó szerződéskötés, 
kihasználva a piaci mélypontot.  
 
Szerződési időszak 2 év: A fentiekben leírtak alapján társaságunk szervezésében a legutóbbi gyakorlatnak 
megfelelően két villamos energia év kerül versenyeztetésre (2018. és 2019. év) egy részajánlattétel keretében. 
 
 

6. MEGTAKARÍTÁSI POTENCIÁL, ELŐNYÖK 

 

Megtakarítási potenciál:  
Jelen piaci árak ismeretében az aktuális területileg illetékes egyetemi szolgáltatási árakhoz képest (3. pont) a 
fogyasztási szokások függvényében jelentős (15-40%-os) megtakarítás érhető el egy jól szervezett elektronikus 
árlejtéssel támogatott közbeszerzési eljárással. 
 
 
Megtakarítási garancia a 2018-2019. időszakra:  
Az eljárás során a fedezeti értékek meghatározásának köszönhetően az aktuális területileg illetékes egyetemi 
szolgáltatói árakhoz képest garantált a 15-40%-os megtakarítás.  
A megtakarítás mértékét szerződő partnereink részére egyedi riportban mutatjuk ki a tendert követően. 
 
 
RHD integrált számlázás: a megnövekedett önkormányzati piaci igényekre való tekintettel a közbeszerzési eljárás 
egyik feltétele, hogy a nyertes kereskedő a számlázási folyamatába integrálja a rendszerhasználati díjtételeket, 
amelynek köszönhetően az RHD közvetített szolgáltatásként jelenik meg, így elkerülve a területileg illetékes elosztó 
RHD számlázásokat, ezzel 50% -al csökkentve a számlák mennyiségét és adminisztrációt. 
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7. JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK 

 

A 19/2009. (I.30) Kormány rendelet értelmében a vonatkozó EU direktíváknak megfelelően az európai földgáz-
kereskedelemre vonatkozó elvek szerint a 2016.10.01-től októberétől a földgáz energia rendszerhasználati díjak 
elszámolásában alkalmazott mértékegység MJ alapúról kWh alapúra változott. 

A fentiek értelmében a földgáz kereskedők és a szállítók, illetve elosztók 2016.10.01-től kWh vagy MWh alapon 
számolnak el egymással, ami kihatással lehet a felhasználók felé történő számlázás módjára, alkalmazott 
mértékegységére. 

A jogszabály módosítás a villamos energia elszámolás tekintetében változást nem eredményezett, ott továbbra is 
kWh vagy MWh alapú elszámolás, számlázás van érvényben. 
 
 
 

8. JAVASLAT 

 

A fentiek alapján javasolt: 
 

 a villamos energia közbeszerzési eljárás lebonyolítása egy részteljesítésben a 2018.-2019. időszakra 
 

 az előre meghatározott fedezeti értékkel garantált a megtakarítás a jelenlegi területileg aktuális 
egyetemes szolgáltatási energiaárakhoz képest 
 

 KÁT tartalom nélküli ár versenyeztetése FIX EUR/MWh –ban, HUF-ban fizetve 
 

 



1. Biatorbágy P.H. Sándor 
M.kasl. II.sz.

2051 Biatorbágy, 
Szentháromság tér 3.

2. Iskola
2051 Biatorbágy, 

Szentháromság tér 6. 
(Nagy u  62 )

3. Viadukt híd világítás. 2051 Biatorbágy, 
Szabadság u. 87/8.

4. Orvosi rendelő 2051 Biatorbágy, 
Szabadság u. 8.

5. Orvosi rendelő 2051 Biatorbágy, 
Szabadság u. 8.

6. Könyvtár 2051 Biatorbágy, 
Szabadság u. 3.

7. Könyvtár 2051 Biatorbágy, 
Szabadság u. 3.

8. Biatorbágy Város 
Polgármesteri Hiv.

2051 Biatorbágy, 
Széchenyi u. 2.

9. Biatorbágy Város 
Polgármesteri Hiv. Ravat 2051 Biatorbágy, Viloa u. 1.

10. Védőnői szolgálat 2051 Biatorbágy, Vasút u. 
6.

11. Iskola 2051 Biatorbágy, Karinthy 
Frigyes u. 4.
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Szerződő intézmény Fogyasztási hely



12. Park világítás 2051 Biatorbágy, Meggyfa 
u. 2316

13. Biatorbágy Város 
Polgármesteri Hiv.

2051 Biatorbágy, Nagy u. 
56.

14. Óvoda 2051 Biatorbágy, Bajcsy-
Zs. u. 130.

15. Óvoda 2051 Biatorbágy, Szent 
László u. 48.

16. Óvoda 2051 Biatorbágy, Fő u. 61.

17. Iskola 2051 Biatorbágy, Nagy u. 
37- Kálvin tér 4.

18. Óvoda 2051 Biatorbágy, Dévai 
Gyula u. 1.

19. Biatorbágy Város 
Polgármesteri Hiv.

2051 Biatorbágy, Baross 
Gábor u. 2/a.

20. Biatorbágy Faluház és 
Karkikó János 

2051 Biatorbágy, Baross 
Gábor u. 1.

21. Közösségi Ház 2051 Biatorbágy, Fő u. 94.

22. Tájház 2051 Biatorbágy, Fő u. 92.

23. Tájház 2051 Biatorbágy, Fő u. 92.

24. Biatorbágy Város 
Polgármesteri Hiv. 2051 Biatorbágy, Iharos 7.

25. Egészségház 2051 Biatorbágy, Mester 
u.13.

26. Egészségház 2051 Biatorbágy, Mester 
u.13.

27. Egészségház 2051 Biatorbágy, Mester 
u.13.

Biatorbágy Város 
Önkormányzata

2051 Biatorbágy, 
Baross Gábor u. 2/a.

Biatorbágy Város 
Önkormányzata

2051 Biatorbágy, 
Baross Gábor u. 2/a.



28. Egészségház 2051 Biatorbágy, Mester 
u.13.

29. Bölcsöde 2051 Biatorbágy, Szent 
István u. 2.

30. Önkormányzat 2051 Biatorbágy, Nagy u. 
48.

    
   

    
   



MVM Partner 
Energiakereskedelmi 

ZRt  
ELMŰ Hálózati Kft. 1132 Budapest, Váci 

út 72-74. HU000210F11-S00000000000005001811 20 504
MVM Partner 

Energiakereskedelmi 
ZRt  

ELMŰ Hálózati Kft. 1132 Budapest, Váci 
út 72-74. HU000210F11-S00000000000005120075 59 545

MVM Partner 
Energiakereskedelmi 

ZRt  
ELMŰ Hálózati Kft. 1132 Budapest, Váci 

út 72-74. HU000210F11-S00000000000000051687 7 420
MVM Partner 

Energiakereskedelmi 
ZRt  

ELMŰ Hálózati Kft. 1132 Budapest, Váci 
út 72-74. HU000210F11-E632386235941-2000001 9 131

MVM Partner 
Energiakereskedelmi 

ZRt  
ELMŰ Hálózati Kft. 1132 Budapest, Váci 

út 72-74. HU000210F11-E632386235941-2000002 1 326
MVM Partner 

Energiakereskedelmi 
ZRt  

ELMŰ Hálózati Kft. 1132 Budapest, Váci 
út 72-74. HU000210F11-E632015235794-0000001 7 393

MVM Partner 
Energiakereskedelmi 

ZRt  
ELMŰ Hálózati Kft. 1132 Budapest, Váci 

út 72-74. HU000210F11-E632015235794-6000003 620
MVM Partner 

Energiakereskedelmi 
ZRt  

ELMŰ Hálózati Kft. 1132 Budapest, Váci 
út 72-74. HU000210F11-E632142235896-6000004 832

MVM Partner 
Energiakereskedelmi 

ZRt  
ELMŰ Hálózati Kft. 1132 Budapest, Váci 

út 72-74. HU000210F11-S00000000000005120095 863
MVM Partner 

Energiakereskedelmi 
ZRt  

ELMŰ Hálózati Kft. 1132 Budapest, Váci 
út 72-74. HU000210F11-E633151236450-2000001 9 967

MVM Partner 
Energiakereskedelmi 

ZRt  
ELMŰ Hálózati Kft. 1132 Budapest, Váci 

út 72-74. HU000210F11-S00000000000005006986 70 987

Jelenlegi szolgáltató Elosztói engedélyes
székhelye

Mérési pont azonosító 
(POD) 

 NGARY KFT. - SZABADPIACI VILLAMOS ENERGIA BESZERZÉS

Műszaki adatok

Mértékadó vagy Várható 
Éves Fogyasztás (MÉF) 

(VÉF) (kWh)
Elosztói engedélyes



MVM Partner 
Energiakereskedelmi 

ZRt  
ELMŰ Hálózati Kft. 1132 Budapest, Váci 

út 72-74. HU000210F11-S00000000000000020265 210
MVM Partner 

Energiakereskedelmi 
ZRt  

ELMŰ Hálózati Kft. 1132 Budapest, Váci 
út 72-74. HU000210F11-S00000000000000006867 1 539

MVM Partner 
Energiakereskedelmi 

ZRt  
ELMŰ Hálózati Kft. 1132 Budapest, Váci 

út 72-74. HU000210F11-S00000000000005120071 21 235
MVM Partner 

Energiakereskedelmi 
ZRt  

ELMŰ Hálózati Kft. 1132 Budapest, Váci 
út 72-74. HU000210F11-S00000000000005120073 8 816

MVM Partner 
Energiakereskedelmi 

ZRt  
ELMŰ Hálózati Kft. 1132 Budapest, Váci 

út 72-74. HU000210F11-S00000000000005120072 13 749
MVM Partner 

Energiakereskedelmi 
ZRt  

ELMŰ Hálózati Kft. 1132 Budapest, Váci 
út 72-74. HU000210F11-S00000000000005121252 54 747

MVM Partner 
Energiakereskedelmi 

ZRt  
ELMŰ Hálózati Kft. 1132 Budapest, Váci 

út 72-74. HU000210F11-S00000000000000004411 23 189
MVM Partner 

Energiakereskedelmi 
ZRt  

ELMŰ Hálózati Kft. 1132 Budapest, Váci 
út 72-74. HU000210F11-E633082236665-0000001 92 604

MVM Partner 
Energiakereskedelmi 

ZRt  
ELMŰ Hálózati Kft. 1132 Budapest, Váci 

út 72-74. HU000210F11-E633209236659-2000001 80 548
MVM Partner 

Energiakereskedelmi 
ZRt  

ELMŰ Hálózati Kft. 1132 Budapest, Váci 
út 72-74. HU000210F11-S00000000000000006155 1 592

MVM Partner 
Energiakereskedelmi 

ZRt  
ELMŰ Hálózati Kft. 1132 Budapest, Váci 

út 72-74. HU000210F11-S00000000000008016603 13
MVM Partner 

Energiakereskedelmi 
ZRt  

ELMŰ Hálózati Kft. 1132 Budapest, Váci 
út 72-74. HU000210F11-S00000000000008016602 0

MVM Partner 
Energiakereskedelmi 

ZRt  
ELMŰ Hálózati Kft. 1132 Budapest, Váci 

út 72-74. HU000210F11-S00000000000008158884 19 147
MVM Partner 

Energiakereskedelmi 
ZRt  

ELMŰ Hálózati Kft. 1132 Budapest, Váci 
út 72-74. HU000210F11-S00000000000000132021 3 526

MVM Partner 
Energiakereskedelmi 

ZRt  
ELMŰ Hálózati Kft. 1132 Budapest, Váci 

út 72-74. HU000210F11-S00000000000000132031 9 320
MVM Partner 

Energiakereskedelmi 
ZRt  

ELMŰ Hálózati Kft. 1132 Budapest, Váci 
út 72-74. HU000210F11-S00000000000000168459 6 844



MVM Partner 
Energiakereskedelmi 

ZRt  
ELMŰ Hálózati Kft. 1132 Budapest, Váci 

út 72-74. HU000210F11-S00000000000000131991 5 504
MVM Partner 

Energiakereskedelmi 
ZRt  

ELMŰ Hálózati Kft. 1132 Budapest, Váci 
út 72-74. HU000210F11-S00000000000016009068 26 640

Budapesti Elektromos 
Művek Nyrt. ELMŰ Hálózati Kft. 1132 Budapest, Váci 

út 72-74. n. a. 0

Várható mennyiség összesen: 557 811 kWh

Szerződött mennyiség: 80%

Maximális mennyiség: 120%



kezdete vége
Szerződött 
hónapok 
száma

41 008 2016.01.01 2017.12.31 24 távmért

119 090 2016.01.01 2017.12.31 24 profilos

14 840 2016.01.01 2017.12.31 24 profilos

18 262 2016.01.01 2017.12.31 24 profilos

2 652 2016.01.01 2017.12.31 24 profilos

14 786 2016.01.01 2017.12.31 24 profilos

1 240 2016.01.01 2017.12.31 24 vezérelt

1 664 2016.01.01 2017.12.31 24 profilos

1 726 2016.01.01 2017.12.31 24 profilos

19 934 2016.01.01 2017.12.31 24 profilos

141 974 2016.01.01 2017.12.31 24 profilos

Fogyasztási 
hely jellege

Tervezett fogyasztás a 
szerződéses időszakban 

(kWh)

       

 

Villamos energia szerződés 



420 2016.01.01 2017.12.31 24 profilos

3 078 2016.01.01 2017.12.31 24 profilos

42 470 2016.01.01 2017.12.31 24 profilos

17 632 2016.01.01 2017.12.31 24 profilos

27 498 2016.01.01 2017.12.31 24 profilos

109 494 2016.01.01 2017.12.31 24 profilos

46 378 2016.01.01 2017.12.31 24 profilos

185 208 2016.01.01 2017.12.31 24 távmért

161 096 2016.01.01 2017.12.31 24 profilos

3 184 2016.01.01 2017.12.31 24 profilos

26 2016.01.01 2017.12.31 24 profilos

0 2016.01.01 2017.12.31 24 profilos

38 294 2016.01.01 2017.12.31 24 profilos

7 052 2016.01.01 2017.12.31 24 profilos

18 640 2016.01.01 2017.12.31 24 profilos

13 688 2016.01.01 2017.12.31 24 profilos



11 008 2016.01.01 2017.12.31 24 profilos

53 280 2016.01.01 2017.12.31 24 profilos

0 2016.01.01 2017.12.31 24 profilos

1 115 622 kWh

892 498 kWh

1 338 746 kWh



1. közvilágítás 2051 Biatorbágy, Baross 
G. 2/a.

2. közvilágítás 2051 Biatorbágy, Dózsa 
Gy. u. 52.

 

Biatorbágy Város 
Önkormányzata

2051 Biatorbágy, 
Baross G. 2/a

Biatorbágy Város 
Önkormányzata

2051 Biatorbágy, 
Baross G. 2/a

SOURCING HUN       
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Szerződő intézmény Szerződő intézmény 
címe

Számlafizető 
intézmény

Számlafizető 
intézmény címe Fogyasztási hely Fogyasztási hely címe



MVM Partner 
Energiakereskedelmi 

ZRt. 
ELMŰ Hálózati Kft. 1132 Budapest, Váci 

út 72-74. HU000210F41-S00000000000005122004 615 894

MVM Partner 
Energiakereskedelmi 

ZRt. 
ELMŰ Hálózati Kft. 1132 Budapest, Váci 

út 72-74. HU000210F11-S00000000000016029951 6 006

Várható mennyiség összesen: 621 900 kWh

Szerződött mennyiség: 80%

Maximális mennyiség: 120%

Mérési pont azonosító 
(POD) 

Mértékadó vagy Várható 
Éves Fogyasztás (MÉF) 

(VÉF) (kWh)

 NGARY KFT. - SZABADPIACI VILLAMOS ENERGIA BESZERZÉS

Műszaki adatok

Jelenlegi szolgáltató Elosztói engedélyes Elosztói engedélyes
székhelye



kezdete vége
Szerződött 
hónapok 
száma

1 231 788 2016.01.01 2017.12.31 24 profilos

12 012 2016.01.01 2017.12.31 24 profilos

1 243 800 kWh

995 040 kWh

1 492 560 kWh

Tervezett fogyasztás a 
szerződéses időszakban 

(kWh)

Villamos energia szerződés 
Fogyasztási 
hely jellege
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