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Előterjesztés 

A 2018/2019. évi önkormányzati csoportos villamos energia közbeszerzéssel 
kapcsolatos fedezet kiegészítésről 

 
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.  
 
Biatorbágy Város Önkormányzata a 78/2017. (III. 30.) határozatával csatlakozott a 
Sourcing Hungary Kft. által szervezett, villamos energia és közvilágítás MEBEK 
csoportos közbeszerzéshez, a 2018. január 1-től 2019. december 31-ig tartó 
szerződéses időszakra. Cegléd Város Önkormányzata gesztorálja a villamos energia 
és közvilágítás nyílt közbeszerzési eljárást. 
 
2017. május 31-én az árlejtés megtörtént. A legkedvezőbb árat az MVM Partner Zrt. 
energiakereskedő tette 13,85 Ft/kWh fajlagos érték megadásával.  
 
Az eljárás indításakor kialakított fedezet a 2016. decemberében elérhető árszintek 
alapján 13,50 Ft/kWh értékben lett meghatározva, így az eljárás eredményes 
lezárásához szükséges a fedezet kiegészítéséről kell dönteni. 
 
Kérem az előterjesztés megvitatását. 
 
Biatorbágy, 2017. június 7. 
                                                                                 
 

Tarjáni István sk. 
                                                                                  polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Határozati Javaslat 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
../2017. (VI. 13.) határozata 

 
A 2018/2019. évi önkormányzati csoportos villamos energia közbeszerzéssel 

kapcsolatos fedezet kiegészítésről 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő a villamos energia beszerzése 
tárgyú, ajánlati felhívással indított nyílt közbeszerzési eljárásban az alábbiak szerint 
dönt: 
 

1) hozzájárul, ahhoz, hogy az eljárását megelőzően az első részteljesítés 
vonatkozásában leegyeztetett fedezet, melynek összege az eljárás becsült 
értékének figyelembe vétele mellett a 2018. 01. 01. és 2019. 12. 31. közötti 
időszakot figyelembe véve nettó 20.239.372,- Ft összegben lett 
meghatározva, pótlólagos fedezet kiegészítéssel nettó 20.764.100,- Ft 
összegre módosuljon, 

2) az árlejtés során az első részteljesítés vonatkozásában legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást tevő ajánlattevő ajánlata fedezet feletti, így pótlólagos 
fedezet kiegészítés szükséges ahhoz, hogy az ajánlattevő ajánlata a 
szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló fedezett mértéke alapján is 
megfelelő legyen, valamint hogy az eljárás eredményesnek nyilváníthatóvá 
váljon. 

 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
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