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Előterjesztés 
Gesztori szerepvállalásról csoportos villamos energia közbeszerzési eljárásban 

 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
Sourcing Hungary Kft. egy energia beszerzésekre szakosodott független beszerzési 
szakértői társaság. Szakértőik által támogatott projektekben, az elmúlt időszakban 3500 
fogyasztónál összességben több mint 300 milliárd forintos összértékben bonyolítottak le 
energia beszerzési ajánlatkéréseket, eljárásokat. Ez idáig több mint 300 sikeres energia 
beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárást bonyolítottak le és jelenleg is 30 egyedi illetve 
csoportos beszerzési eljárásuk fut. Ezek egyikét sem támadták meg, nem került 
döntőbizottság elé.  
 
A Sourcing Hungary Kft. rendszeresen bonyolít csoportos beszerzéseket az általa 
működtetett Magyar Energia Beszerzési Közösség keretein belül. Legutóbbi két 
önkormányzati érdekeltségű csoportjuk jellemzői: 
 

• Villamos energia 2015, gesztor Gyula Város Önkormányzata, 29 csatlakozó tag, 37,5 
millió KWh mennyiség, 1 éves versenyeztetett időszak 

• Földgáz energia 2015-17, gesztor Fonyód Város Önkormányzata, 13 csatlakozó tag, 
5,5 millió m3 mennyiség, 2 éves versenyeztetett időszak  

• Földgáz energia 2015-17, gesztor Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, 6 
csatlakozó tag, 2,1 millió m3 mennyiség, 2 éves versenyeztetett időszak  

 
A gesztori szerepvállalással járó legfontosabb előnyök az alábbiak: 
 

• A gesztor irányítja ajánlatkérői oldalon az eljárást, a lebonyolítást viszont  a Sourcing 
Hungary Kft. végzi a gesztor állandó felügyelete mellett, így nincs többletmunka vele, 
mint egy egyedi közbeszerzési eljárásnál.  

• A csoport tagjai ütemtervben és a csoportos közbeszerzési eljárás 
feltételrendszerében a gesztorhoz igazodnak.  

• Nagyobb csoportvolumen versenyeztetésével kiaknázható a kedvezőbb ár és 
feltételrendszer elérésének a lehetősége pénzügyileg és toleranciasávban is, ami 
utána megjelenik a közbeszerzés lezárását követően a győztes ajánlattevő és a 
csoporttagok (beleértve a gesztort is) között külön-külön megkötésre kerülő 
energiakereskedelmi szerződésekben.  

• Presztízs. A szavazók/média szempontjából jelentős értékű közcélú szerepvállalás 
csoportba tartozó állami fogyasztók energiaköltségeinek csoportos közbeszerzési 
eljárás útján történő csökkentésében.  

• Lehetőség az önkormányzat kapcsolati tőkéjének fejlesztésére a csoporttagokon 
keresztül.  

• Lebonyolítás költségének minimalizálása, gazdasági előnyök.  
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A közös közbeszerzés előnyei: 
 

• A nagyobb mennyiségből fakadó árelőny kiaknázása („flotta ár”) 
• Kockázatmentes, mivel megtakarítási garanciát vállalunk 
• Portfolióhatás érvényesítése (eltérő fogyasztási szokások kiegyenlítődése) 
• Jelentős erőforrás megtakarítás a közintézmények számára 
• A közbeszerzés folyamatát 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 

 
 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata számára javasolom a gesztorként való részvételt a 
Sourcing Hungary Kft. által szervezett csoportos villamos energia közbeszerzésben a 
lebonyolítás költségének minimalizálása és a gazdasági előnyök miatt is. Kérem az 
előterjesztés megvitatását. 
 
 
 
 
Biatorbágy, 2015. május 15. 
 
      Tisztelettel: 

         Tarjáni István s.k. 
         polgármester 
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Összeállította: dr. Szabó Ferenc aljegyző, Szervezési Osztály 
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Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 
…/2015. (V. 27.) határozata 

Gesztori szerepvállalásról csoportos villamos energia közbeszerzési eljárásban 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert, hogy Biatorbágy Város 
Önkormányzata és intézményei vonatkozásában a 2016-2017-es évekre a mellékelt gesztori 
nyilatkozatot, szindikátusi szerződést és megbízási szerződést elfogadja és aláírja, a Jegyzőt 
az ellenjegyzésre. 

(A gesztori nyilatkozat, szindikátusi szerződés, megbízási szerződés a határozat melléklete.) 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felel: Szervezési Osztály 



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.

    
   

    
   

SOURCING HUN       

 

Szerződő intézmény 
címe Fogyasztási hely címeSzámlafizető 

intézmény címe
Számlafizető 

intézmény

So
rs

zá
m

Szerződő intézmény Fogyasztási hely



11. Iskola 2051 Biatorbágy, Karinthy 
Frigyes u. 4.

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.

Biatorbágy Város 
Önkörmányzata

2051 Biatorbágy, 
Baross Gábor u. 2/a.

Biatorbágy Város 
Önkormányzata

2051 Biatorbágy, 
Baross Gábor u. 2/a.



26. Egészségház 2052 Biatorbágy, Mester 
u.13.

27. Egészségház 2053 Biatorbágy, Mester 
u.13.

28. Egészségház 2054 Biatorbágy, Mester 
u.13.

29. Bölcsöde Biatorbágy, Szent István u. 
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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

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-S00000000000005006986 70 987

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

Várható mennyiség összesen: 557 811 kWh

Szerződött mennyiség: 80%

Maximális mennyiség: 120%



kezdete vége
Szerződött 
hónapok 
száma

20 504 2015.01.01 2015.12.31 12 távmért

59 545 2015.01.01 2015.12.31 12 profilos

7 420 2015.01.01 2015.12.31 12 profilos

9 131 2015.01.01 2015.12.31 12 profilos

1 326 2015.01.01 2015.12.31 12 profilos

7 393 2015.01.01 2015.12.31 12 profilos

620 2015.01.01 2015.12.31 12 vezérelt

832 2015.01.01 2015.12.31 12 profilos

863 2015.01.01 2015.12.31 12 profilos

9 967 2015.01.01 2015.12.31 12 profilos

Fogyasztási 
hely jellege

Tervezett fogyasztás a 
szerződéses időszakban 

(kWh)

       

 

Villamos energia szerződés 



70 987 2015.01.01 2015.12.31 12 profilos

210 2015.01.01 2015.12.31 12 profilos

1 539 2015.01.01 2015.12.31 12 profilos

21 235 2015.01.01 2015.12.31 12 profilos

8 816 2015.01.01 2015.12.31 12 profilos

13 749 2015.01.01 2015.12.31 12 profilos

54 747 2015.01.01 2015.12.31 12 profilos

23 189 2015.01.01 2015.12.31 12 profilos

92 604 2015.01.01 2015.12.31 12 távmért

80 548 2015.01.01 2015.12.31 12 profilos

1 592 2015.01.01 2015.12.31 12 profilos

13 2015.01.01 2015.12.31 12 profilos

0 2015.01.01 2015.12.31 12 profilos

19 147 2015.01.01 2015.12.31 12 profilos

3 526 2015.01.01 2015.12.31 12 profilos



9 320 2015.01.01 2015.12.31 12 profilos

6 844 2015.01.01 2015.12.31 12 profilos

5 504 2015.01.01 2015.12.31 12 profilos

26 640 2015.01.01 2015.12.31 12 profilos

557 811 kWh

446 249 kWh

669 373 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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m

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

615 894 2015.01.01 2015.12.31 12 profilos

6 006 2015.01.01 2015.12.31 12 profilos

621 900 kWh

497 520 kWh

746 280 kWh

Tervezett fogyasztás a 
szerződéses időszakban 

(kWh)

Villamos energia szerződés 
Fogyasztási 
hely jellege

       

 



  SOURCING HUNGARY KFT. 
 

 
 
 

Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. 
 

AJÁNLATA 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata 

részére 

 

 
 

 
Villamos energia vásárlás tárgyú közbeszerzési eljárás 

teljes körű lebonyolítása szakértői támogatással,  
elektronikus árlejtés alkalmazásával 

 
 

 
 
 
 
 
Készítette: Sourcing Hungary Kft. 
Budapest, 2015. május 14. 
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I. Sourcing Hungary Kft. – A független beszerzési szakértő 
 
A Sourcing Hungary Kft. energia beszerzésekre szakosodott társaság, melyet abból a célból hoztunk létre, 
hogy a fogyasztóknak támogatást nyújtson a szabadpiaci tenderszervezésben, tender előkészítésben 
közbeszerzési eljárásokban és versenypiaci beszerzésekben egyaránt. Szakembereink több éves beszerzési 
tapasztalattal rendelkeznek.  
A társaságunk által nyújtott professzionális energia beszerzési szolgáltatásoknak köszönhetően a 
fogyasztók jellemzően kedvezőbb árszintet és kedvezőbb feltételeket érnek el energia beszerzéseik során. 
Az elmúlt időszakban több mint 5500 beszerzési eljárást folytattunk le 301 milliárd forint 
összértékben, tevékenységünkkel 22,4 milliárd forintos megtakarítást értünk el. 
Szakértő tanácsadói csapatunk célja, hogy partnereink beszerzéseit oly módon támogassuk, hogy az 
jelentős erőforrás- és költség megtakarítást eredményezzen. Független szakértői pozíciónkban 
meggyőződésünk, hogy segítségünknek köszönhetően megbízóink jelentős előnyöket érhetnek el. Díjaink 
rendszerint megtakarítás alapúak, így garanciát vállalunk a sikerre. 
 
Tények:  

• 7 év alatt több mint 5500 sikeres beszerzési projekt lebonyolítása 
• Több mint 3500 elégedett ügyfél 
• 301 milliárd forintos beszerzési érték 
• 22,4 milliárd forintos realizált megtakarítás 
• 6200 millió kWh versenyeztetett villamos energia mennyiség 
• 1400 millió gnm3 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% 
Tésztagyártó   2.000.000 m3 2,00 Ft/m3 – 2,3% 
Szolgáltató   5.000.000 m3 7,67 Ft/m3 – 8,2% 

 
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% 
Járműipari gyártó 10.500.000 kWh 7,30 Ft/kWh – 15,5% 
Élelmiszergyártó   3.300.000 kWh 2,00 Ft/kWh – 7,9% 
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III.  Referenciák – Több mint 3500 elégedett ügyfél   
 

Energia beszerzési referenciák versenyszféra: 

 

 
 

 

Energia beszerzési referenciák - közbeszerzési ügyfelek: 

 

 

      

     

     

 

  

  

Klebelsberg  
Intézményfenntartó 
Központ 

SZGYF 

Budapest IV. 
ker. 

Budapest XV. 
ker. 

Zalaegerszeg 
MJV 

Eger MJV  Békéscsaba 
MJV 

Nemzeti  
Államigazgatási  
Központ 
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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% 
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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 hivatalos közbeszerzési tanácsadó szervezetként, széleskörű energia piaci ismeretekkel és az 
elektronikus árlejtésben nagyfokú gyakorlattal rendelkező szakemberek bevonásával vállalja a 
közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítását. A közbeszerzés szakmai hátterét hivatalos közbeszerzési 
tanácsadóval biztosítjuk. 
 

Sourcing Hungary Kft. nyilvántartási sorszáma a közbeszerzési tanácsadók névjegyzékben:  839. () 

 

Társaságunk rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott mértékű felelősségbiztosítással, melynek 
mértéke 50 Millió Ft, így eléri a külön jogszabályban meghatározott mértéket. A felelősségbiztosítás 
kötvényszáma: 269517781. 

 

 

 

Projekt szerep: Projektvezető, beszerzési szakértő 

Neve:  Szabados László, közbeszerzési üzletág-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: Projektvezető, beszerzési szakértő 

Neve:  Kun Attila, stratégiai igazgató 

Terület:  Villamos energia és Földgáz energia tenderek lebonyolítása hazai nagyfogyasztók 
részére 

Referenciák: 

BVK Holding Zrt. – Földgáz és villamos energia közbeszerzés 
BDK Kft. – Dísz- és közvilágítás közbeszerzés 
Coop Hungary – Földgáz beszerzés  
Szentendre Városüzemeltetés – Földgáz és villamos energia  
Pannon Egyetem – Villamos és földgáz energia beszerzés  
Szent István Egyetem – Földgáz energia beszerzés  
Rendőrtiszti Főiskola – Földgáz energia beszerzés  
Budapesti Gazdasági Főiskola – Földgáz és villamos energia beszerzés  
Markusovszky Kórház – Villamos energia és földgáz beszerzés  
Óbudai Egyetem – Földgáz és villamos energia beszerzés  
Eger MJV Önkormányzata és intézményei – Földgáz energia beszerzés  
Heves Megye Önkormányzata és Intézményei  

 

 

Projekt szerep: Közbeszerzési szakértő, projektvezető 

Neve:  
Dr. Bárczi Péter, közbeszerzési szakértő  
közbeszerzési szakértő, jogász, energetikai szakjogász (folyamatban), elektronikus 
árlejtés szakértő 

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 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ – földgáz és villamos energia 
közbeszerzés 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság – földgáz energia közbeszerzés 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata – földgáz energia közbeszerzés 
Budapesti Operettszínház – 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 MJV Önkormányzata – villamos energia közbeszerzés 
Salgótarján MJV Önkormányzata – villamos energia közbeszerzés  
Tatabánya MJV Önkormányzata – villamos energia közbeszerzés 
Nyugat-magyarországi Egyetem – földgáz és villamos energia közbeszerzés 
Szentgotthárd Város Önkormányzata – földgáz energia közbeszerzés 
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata – földgáz energia közbeszerzés 
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V. Szolgáltatási csomag – villamos energia beszerzés 
 

 
 

 
 
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 hivatalos 
közbeszerzési tanácsadók és energia piaci szakértők részvételét biztosítjuk, valamint alkalmazzuk a 
versenyszférában népszerű elektronikus árlejtést. 
 
 

Projekt szerep: Közbeszerzési szakértő, projektvezető 

Neve:  Berta Ferenc, közbeszerzési szakértő  
hivatalos közbeszerzési tanácsadó (540.), 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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Komplex szolgáltatás csomag egy kézből: 

• Projekt menedzsment, beszerzést előkészítő energia szakértői tevékenység. 

• Közbeszerzési eljárás lebonyolítása, hivatalos közbeszerzési tanácsadóval. 

• 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 

• 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. 
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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) 

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. 
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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.  
 

 
 

 
 

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 
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• 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 
• 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.  
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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. 
 
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, Meder utca 8. 
Telefon: +36-1-769-13-92, Fax: +36-1-877-6275  
Email: sourcing@sourcing.hu, web: www.sourcing.hu 
 
 



 

 

 

 

 
Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. 

 
 

 
Villamos energia beszerzés 2016-2017 
Trendek, piaci információk, árak, megtakarítások, szerzıdési idıtáv 

 
 

 
 

Döntés elıkészítı, döntést támogató piaci jelentés  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Készítette:    Sourcing Hungary Kft. 
Dátum:    Budapest, 2015. május 14. 
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 SOURCING HUNGARY KFT. 
 

 
Társaságunk az elmúlt idıszakban hivatalos közbeszerzési tanácsadó szervezetként több mint 300 energia 
beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárást bonyolított le villamos- és földgáz energia témakörben 62,5 milliárd 
forintos beszerzési összértékben, több mint 600 fogyasztó (150 önkormányzat, MJV, fıvárosi kerület, 
Fıváros) számára, 27 500 fogyasztási helyen 10,5 milliárd forintos megtakarítással hozzájárulva az állami 
költségvetésbıl gazdálkodó szervezetek eredményesebb mőködéséhez. Az általunk szervezett közbeszerzési 
eljárások kiemelt sikerként kezelendıek, hiszen 100%-ban sikeres eljárásokat vezényeltünk le, amíg a 
közbeszerzési piacon minden harmadik energia közbeszerzési eljárást érvénytelenítenek, támadnak meg vagy 
ajánlat hiányában sikertelenül zárnak. 

 

TÖRTÉNETI HÁTTÉR 
 

2003. január 1-jén liberalizálták a villamos energia piacot, elıször a nagyobb ipari fogyasztók léptek ki a 
versenypiacra. Ezt követıen 2004. január 1-jén a nem lakossági fogyasztók is.  
A villamos energia piacon 2007. december 31-ig élt az ún. kettıs piaci modell, azaz párhuzamosan mőködött 
egymás mellett a közüzem és a villamos energia versenypiac.  
 
2008. január 1-tıl megszőnt a közüzemi rendszer, melyet a szabadpiaci villamos energia értékesítés, illetve az 
egyetemes villamos energia szolgáltatás váltott fel, melyek párhuzamos mőködése jelenti a kettıs piaci modellt. 
Azon társaságok, akik saját hatáskörben nem választottak kereskedıt, nem kértek be ajánlatokat szabadpiaci 
kereskedıktıl, azon társaságokat a volt közüzemi szolgáltató versenypiaci jogutódja látta el továbbra is energiával, 
jogfolytonos, ún. „átesı” szerzıdések keretében, jellemzıen egyoldalúan meghatározott árakon. 
 
2009. január 1-tıl a 3x63 Amper (korábban 3x50 Amper) névleges csatlakozási teljesítménynél magasabbal 
rendelkezı üzleti fogyasztóknak kötelezıen a versenypiacról szükséges beszerezni a villamos energiát, míg az 
egyetemes szolgáltatás keretein belül a lakossági fogyasztók, az állami költségvetésbıl gazdálkodó fogyasztók, 
valamint a 3x63 Amper értéket meg nem haladó (korábban 3x50 Amper) névleges csatlakozási teljesítménnyel 
rendelkezı üzleti fogyasztók vételezhetnek. 
 
2010: A piacnyitással párhuzamosan a hazai villamos energia nagykereskedelmi tevékenységet végzı 
cégek/vállalatok tevékenységük mellé végfelhasználók ellátását is vállalták. Közöttük megtalálhatók a régióban több 
leányvállalattal rendelkezı multinacionális vállalatok, és kisebb hazai kereskedık is. A versenypiaccal szembe 
elveszíti versenyképességét az egyetemes szolgáltatás, ennek köszönhetıen számos intézmény kilép a 
szabadpiacra közbeszerzési eljárás keretében.  
 
2011. Július 19-én megkezdıdött a hosszú távú villamosenergia-kereskedés a 
magyar áramtızsdén. Korábban jellemzıen „csak” az EEX (lipcsei) és PXE (cseh) volt 
a mérvadó.  

 
2012: A villamos energia piacok összekapcsolása (market coupling): az eddig önálló, egy-egy országhoz köthetı 
árampiacok együtt egy nagyobbat alkotnak, ezzel lehetıvé vált a nagyobb piacon belüli keresleti és kínálati 
aránytalanságok kiegyenlítıdése. Javult az ügyfelek kiszolgálásának minısége, illetve az energiatermelı és- 
szállító kapacitások kihasználása. Mivel az összekapcsolt villamosenergia-rendszerek gazdaságosabban mőködnek, 
mint külön-külön, így az összekapcsolt piacokon átlagosan csökkenhettek az árak. A cseh-szlovák-magyar 
összekapcsolt piacok mőködése szeptember 12-i elsı szállítási nappal megkezdıdött. 
 
2013: A megújuló források hasznosításának ösztönzésére szolgáló kötelezı átvételi rendszer fenntartásában és 
finanszírozásában eddig minden villamos energiafogyasztó részt vett. 2013. január 1-tıl, az egyetemes 
szolgáltatók mentesültek a kötelezı átvétel alól. A szektor szereplıi között ugyanakkor továbbra is ugyanannyi, a 
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KÁT termelık által megtermelt villamos energiát kellett szétosztani az egyes fogyasztóknál, így a KÁT díjtétel 
emelkedett. Az áremelkedést a kereskedık csak korlátozottan tudják a nagyfogyasztókra áthárítani, miután a 2013-
as szabadpiaci szerzıdések már korábban megszülettek. 
 
2014: KÁT elszámolási rendszer további változása, mely alapján a KÁT tartalmú árban szerzıdött fogyasztók 
részére a változás áremelkedést eredményezett.  
 
 

1. VILLAMOS ENERGIA PIACI ÁRKONSTRUKCIÓK 
 

 
Villamos energia tekintetében elvégzett árkonstrukciókra vonatkozó kimutatások során azt vizsgáljuk, hogy a 
felhasználók milyen árkonstrukciók mentén kötik meg az elkövetkezı idıszakra vonatkozó ellátási 
szerzıdésüket.  
Alapvetıen a következı konstrukciókról beszélhetünk, melyek leginkább elıfordulnak hazánkban: 

 
• FIX forintos KÁT tartalom nélküli ár, HUF-ban fizetve 
• FIX forintos KÁT tartalmú ár, HUF-ban fizetve 
• FIX eurós KÁT tartalmú ár, EUR-ban fizetve 
• FIX eurós KÁT tartalom nélküli ár, EUR-ban fizetve 
• FIX eurós KÁT tartalmú ár, HUF-ban fizetve 
• FIX eurós KÁT tartalom nélküli ár, HUF-ban fizetve 

 
 
 

2. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDİK A SZABADPIACON 
 

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

1.   E.ON Energiakereskedelmi Kft. 

2.  ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. 

3.  EDF DÉMÁSZ Zrt. 

4.  JAS Budapest Zrt. 

5.  Magyar Áramszolgáltató Kft.  (ELM Ű Nyrt., ÉMÁSZ. Nyrt.) 

6.   Magyar Telekom Nyrt. 

7.   MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.  

8.  E-OS Energiakeresked ő és Szolgáltató Zrt. 

9.   Tinmar Energiakeresked ő Kft. 

10.  MET Magyarország Zrt. 

11.   Energia Info Kft. 

12.   IFC Energy Kereskedelmi Kft. (volt OPTENERGY Kft.) 

13.   Áramcentrum Energiakeresked ő Kft. 

14.   Alpiq Energy SE Magyarországi Fióktelepe 

15.   Better Life Support Kft. 

16.  CEZ Magyarország Kft. 

17.  CYEB Energiakeresked ő Kft. 

18.  Nordest Energy Kft. 
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3. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSSAL (ESZ) ELLÁTOTT FOGYASZTÓKRA VONATKOZÓ 

VILLAMOSENERGIA-ÁRAK 2015. JANUÁR 1-TİL 
 

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 zónaid ős árszabás ("A1")
Általános, két zónaid ős 

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

Időszakos 
(vezérelt)
árszabás

H-Tarifa

 
 
 

4. KÖTELEZİ ÁTVÉTELI RENDSZERRİL - ÁLTALÁNOSAN 

Az elmúlt évek gyakorlata alapján rendszerint változásokkal indul a villamos energia év, ami a szabályozást illetve a 
hatósági díjtételeket illeti. A 2014. évben sem volt ez másképpen, mivel 2014. január 1-tıl módosult a hulladékból 
vagy megújuló energiaforrásokból termelt, a MAVIR Zrt., mint mérlegkör felelıs által kötelezıen átvett villamos 
energia (KÁT) rendszere. 

2014. januártól a korábbi 109/2007. (XII. 23.) GKM rendelet helyett, az átvételi kötelezettség alá esı villamos 
energiának az átviteli rendszerirányító által történı szétosztásáról és a szétosztás során alkalmazható árak 
meghatározásának módjáról szóló 63/2013. (X. 29.) NFM rendelet szabályozza az életbe lépett új KÁT 
mőködési modellt. 

Az egyik legfontosabb változás, hogy a kiegyenlítı energia vásárlásának elkerülése érdekében a menetrendek 
zsinór része feletti egységeket kiviszik a szervezett villamos energia piacra, azaz értékesítésre kerülnek a 
HUPX -en. Másik lényeges változás, hogy a MAVIR Zrt. weboldalán közétett KÁT allokációt tartalmazó, havi szinten 
publikált dokumentumok formátuma és tartalma is megváltozott, kibıvült. 

Az átvevıi elszámolási ár az 2013. év folyamán 30-40 Ft/kWh-s szintrıl emelkedett, így 2014. évben 40-55 
Ft/kWh körüli szinten mozgott. Ugyanakkor, ezzel párhuzamosan a részarány csökkent, vagyis a 2013-as 8-10%-
os szintrıl lecsökkent 2014-re 4-8%-ra. A fentiekben leírt változás jelentıs mértékben érintette azon fogyasztókat, 
akik KÁT tartalommal szerzıdtek kereskedıjükkel, hiszen, egyes piaci szereplık ezt a változást áremelés 
formájában továbbhárították a fogyasztók felé. Ennek a ténynek a tudatában, hogy egy esetleges KÁT változás 
esetén, akár áremeléssel is szembesülhet a fogyasztó, érdemesebb KÁT tartalom nélküli árat szerzıdni, 
kivédve az áremelkedési kockázatokat 

A jövıbeli KAT fogyasztói és kereskedıi kockázatok kivédésére több fórum és tanulmány is foglalkozik a KAT 
rendszer gyökeres átalakításával, amely az RHD díjakhoz hasonló módon hatósági díjtételként kezelné ezen 
díjtételt, ezzel kivédve a különbözı várakozásokból fakadó kereskedıi kockázati felárakat 

Amennyiben a 2016. évre is KÁT tartalmú szerzıdés kerül megkötésre, problémás lehet az ár KÁT 
tartalmának egyértelmő utólagos megállapítása, ami jogvitákat eredményezhet. 
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A KÁT átvevı elszámolási árának alakulása az elmúlt 12 hónapban: 

 
 
 

5. TİZSDEI, PIACI TRENDEK 
 
HUPX 2016. és 2017. évi villamos energia tızsdei zsinór termék grafikonja: 

 
A grafikon jól mutatja, hogy a tızsdei energiaárak szinte azonos mélyponton vannak mindkét évre  
 
Az MNB hivatalos HUF/EUR árfolyama 2014. január 01. (visszaerısödı forint) 
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6. SZERZİDÉSES IDİSZAK (1 + 1 ÉV) 
 
Az elmúlt idıszak hazai és nemzetközi tapasztalatai azt mutatták, hogy egy jól idızített beszerzéssel jelentıs 
költségmegtakarítás érhetı el.  Az 5. pontban szemléltetett trendek jól mutatják a tızsdei mélypontot, amely a 
fogyasztóknak kitőnı lehetıség, hogy hosszabb távon befagyasszák a költségeiket és immunisak legyenek egy 
esetleges áremelkedésre. Jól látható, hogy soron következı és az azt követı villamos energia tızsdei jegyzésárak 
azonos szinten mozognak, a forint relatív erıs, így javasolt lehet hosszabb távú – 2 éves - Ft/kWh egységben történı 
szerzıdéskötés, kihasználva a piaci mélypontot.  
 
Szerzıdési idıszak 1+1 év:  A fentiekben leírtak alapján társaságunk szervezésében a szokásos soron következı 
energia éven (2016) túl ezúttal a 2017. évi villamos energia ellátási idıszakra érvényes közbeszerzési eljárás is 
lebonyolításra kerül részajánlat tétel keretében, amelyhez opcionálisan csatlakozási lehetıséget biztosítunk, így 
Ajánlatkérı az eljárást megelızıen szabadon döntheti el, hogy csatlakozik-e a 2017. évre vonatkozó opcióhoz. 
 
 

7. MEGTAKARÍTÁSI POTENCIÁL, ELİNYÖK 
 
Megtakarítási potenciál: Jelen piaci árak ismeretében az aktuális területileg illetékes egyetemi szolgáltatási 
árakhoz képest (3. pont) a fogyasztási szokások függvényében a 2016. évre 20-40%, addig a 2017. évre 15-35%-os 
megtakarítás érhetı el egy jól szervezett elektronikus árlejtéssel támogatott közbeszerzési eljárással 
 
Megtakarítási garancia a 2017. évre: Az eljárás során a fedezeti értékek meghatározásának köszönhetıen az 
aktuális területileg illetékes egyetemi szolgáltatói árakhoz képest garantált a 15-35%-os megtakarítás a 2017. évre 
is. (A megtakarítási kalkulációt szerzıdı partnereinknek egyedileg kalkuláljuk)  
 
RHD integrált számlázás: a megnövekedett önkormányzati piaci igényekre való tekintettel a közbeszerzési eljárás 
egyik feltétele, hogy a nyertes kereskedı a számlázási folyamatába integrálja a rendszerhasználati díjtételeket, 
amelynek köszönhetıen az RHD közvetített szolgáltatásként jelenik meg, így elkerülve a területileg illetékes elosztó 
RHD számlázásokat, ezzel 50% -al csökkentve a számlák mennyiségét és adminisztrációt. 
 
 

8. JAVASLAT 
 
A fentiek alapján javasolt: 
 

• a KÁT körüli bizonytalanság miatt KÁT tartalom nélküli energiaár versenyeztetése 
 

• a villamos energia közbeszerzési eljárás lebonyolítása a 1 + 1 éves idıszakra 
 

• a 2017. opcionális év tekintetében az elıre meghatározott fedezeti értékkel garantált a megtakarítás a 
jelenleg területileg aktuális egyetemes szolgáltatási energiaárakhoz képest 
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SZERZŐDÉS 
Villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatása 

Sourcing szerződésszám: 2015/ 
 
amely létrejött egyrészről  
Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely: 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a, adószám: 
15729655-1-11, képviseli: Tarjáni István polgármester) mint Megrendelő, a továbbiakban: 
Megrendelő, 
 
másrészről 
a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. (székhely: 1138 Budapest, Meder utca 8. 
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 
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. 



Sourcing Hungary Kft. 

 

2 
 

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 2011. évi 
CVIII. 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. 

 
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. Vállalkozó a Közbeszerzések 

mailto:penzugy@sourcing.hu
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Tanácsa által a Kbt. 172. § (2) bekezdés ec) pontja szerint vezetett és közzétett 
hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékében 839-es számon került 
nyilvántartásba, mint Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó. 

4. Vállalkozó rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott mértékű 
felelősségbiztosítással, melynek mértéke 50 Millió Ft. A kötvény száma: 269517781. 

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

6. 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. 

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

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

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

10. 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. 

 

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. 

 

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) 
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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/szerződött hónapok 
száma (kWh) * 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. 

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. 124. § 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. 
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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. 

 

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, 2015. május 22. Budapest, 2015.  
 
 
 

 
 
 

Tarjáni István 
 polgármester  

Biatorbágy Város Önkormányzata 

Szentpétery Arnold 
Ügyvezető 

Sourcing Hungary Kft. 
Megrendelő képviseletében Vállalkozó képviseletében 

 



Sourcing Hungary Kft. 

 

7 
 

 

MEGHATALMAZÁS 

 

Alulírott, Tarjáni István polgármester Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely: 2051 
Biatorbágy, Baross G. u. 2/a, adószám: 15729655-1-11, képviseli: Tarjáni István 
polgármester) nevében meghatalmazom a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft-t (székhely: 
1138 Budapest, Meder utca 8. 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, 2015. május 22. 

 
 

Cégszerű aláírás 

 

 

 

 



 

Sourcing Hungary Kft. 
1138 Budapest, Meder u. 8. 

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

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

 
 

GESZTORI NYILATKOZAT 
Preambulum 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 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.  

Ez esetben Az ajánlatkérőként megjelenő valamennyi szervezetet megilletik a Kbt-ben meghatározott jogok és 
terhelik a Kbt-ben meghatározott kötelezettségek, valamint valamennyi szervezet kötelezettsége a Kbt-ben 
meghatározott feladatok teljesítése is.  

Az Ajánlatkérőnek minősülő szervezetek a közöttük létrejött megállapodásban rögzítettek szerint maguk közül 
valamely szervezetet (gesztort) felhatalmazhatják arra, hogy nevükben a megbízásukból az ajánlati felhívás I.1. 
pontjában ajánlatkérőként jelenjen meg.  

Fentiek alapján alulírott Tarjáni István polgármester, mint Biatorbágy Város Önkormányzata (2051 
Biatorbágy, Baross G. u. 2/a) nyilatkozattételre és kötelezettségvállalásra jogosult képviselője ezúton  

n y i l a t k o z o m,  

hogy a Sourcing Hungary Kft., mint független energia beszerzési szakértő által szervezett Magyar Energia 
Beszerzési Közösség keretében villamos energia beszerzése céljából lebonyolításra kerülő közbeszerzési 
eljárás(ok)ban Gesztor Ajánlatkérőként részt kívánok venni. 

Nyilatkozom továbbá, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás(ok) Ajánlatkérői és a Sourcing Hungary Kft. 
együttműködési megállapodását szabályozó – a jelen nyilatkozat elválaszthatatlan részét képező – Szindikátusi 
Szerződésben foglalt rendelkezéseket megismertem és jelen nyilatkozattal azokat feltétel nélkül elfogadom; 
egyúttal, mint Gesztor Ajánlatkérő kötelezettséget vállalok a Szindikátusi Szerződés aláírására. 

Tudomásul veszem, hogy a mellékelt Szindikátusi Szerződés, illetőleg annak teljes tartalma a Sourcing Hungary 
Kft. szellemi terméke és tulajdona; a Szindikátusi Szerződés egészének vagy bármely részének a jelen 
nyilatkozattal érintett közbeszerzési eljárás lebonyolításától eltérő célra történő felhasználása, terjesztése, 
kizárólag a Sourcing Hungary Kft. előzetes írásbeli engedélye alapján, az engedélyben meghatározott 
terjedelemben lehetséges. Tudomásul veszem, hogy az engedély nélküli felhasználásból, terjesztésből eredő 
károk megtérítéséért a Sourcing Hungary Kft. irányába felelősséggel tartozom. 

 

Kelt: Biatorbágy, 2015. május … 

 ……………………………… 

 Gesztor Ajánlatkérő 

 képviseletében: 

 Tarjáni István polgármester 

Melléklet: Szindikátusi Szerződés 



                                                       

Sourcing Hungary Kft. 
1138 Budapest, Meder u. 8.  
Telefon: 06-1-769-1392 
Fax:  06-1-877-62-75 

 
 

    Tarjáni István polgármester  
Biatorbágy Város Önkormányzata 
2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a 
 
Tárgy:  
Felkérés önkormányzati konzorcium villamos energia beszerzésében gesztori szerepkör elvállalására 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
Mint Ön számára is ismeretes Biatorbágy Város Önkormányzata és a Sourcing Hungary Kft. már több 
éve tartó szoros, stratégiai kapcsolatot alakított ki energia beszerzés témakörében. Az önkormányzati 
konzorcium számára történő csoportos közbeszerzési modell, mint együttműködési forma, rendkívül 
sikeres. A közös munka Biatorbágy Város Önkormányzata számára csoportos közbeszerzésekben ezidáig 
összesen 25,2 millió forintos megtakarítást eredményezett: 
 

Beszerzés témája Gesztor Tagok száma Mennyiség Megtakarítás Biatorbágy 
Város Önk. számára 

Villamos energia 
beszerzés 2015. évre 

Gyula Város 
Önkormányzata 

29 
önkormányzat 

37,48 GWh 5.225.621 HUF 

Földgáz energia 
beszerzés 2014-16. évre 

Gyula Város 
Önkormányzata 

21 
önkormányzat 

14,3 M m3 9.592.230 HUF 

Villamos energia 
beszerzés 2014. évre 

Fonyód Város 
Önkormányzata 

16 
önkormányzat 

20,59 GWh 5.260.515 HUF 

Földgáz energia 
beszerzés 2012-14. évre 

Biatorbágy Város 
Önkormányzata 

10 
önkormányzat 

3,2 M m3 4.075.903 HUF 

Villamos energia 
beszerzés 2013. évre 

Isaszeg Város 
Önkormányzata 

20 
önkormányzat 

17,6 GWh 1.068.138 HUF 

 
A közös sikerek alapján ezúton tisztelettel felkérjük Önöket, hogy a 2016-2017. évi villamos energia 
közbeszerzés tekintetében a gesztori szerepkört elvállalni szíveskedjenek.  
 
Az Önök számára eddig elért összesen 25,2 millió forintos megtakarításon túl további előny, hogy a 
gesztori teendők ellátása nem igényel több feladatot, mint egy egyedi közbeszerzés lebonyolítása, 
ugyanakkor jelentős presztízs értéket képvisel az önkormányzati körökben illetve a médián keresztül 
országos szinten.  
 
Tekintettel a beszerzés ütemezésére várjuk megtisztelő válaszukat a gesztori szerepkör elvállalásáról 2015. 
május 29.-ig.  
A gesztori szerepkör elvállalásához mellékelten megküldjük a gesztori nyilatkozatot, amelyet aláírva 
legyenek szívesek visszaküldeni részünkre a fenti időpontig.  
 
Bízva további sikeres együttműködésünkben, tisztelettel: 
 
Budapest, 2015-05-14 

 
 

……………………………………. 
Szentpétery Arnold 
ügyvezető igazgató 

Sourcing Hungary Kft. 

 
 

……………………………………. 
Szabados László 

Közbeszerzési üzletág-igazgató 
Sourcing Hungary Kft. 

 



 

Sourcing Hungary Kft. 
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web: www.sourcing.hu 

 
NYILATKOZAT A TAGSÁG FENNARTÁSÁRÓL 

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 2011. évi CVIII. 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 Budapest IV. 
kerület 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, 2015. május … 

 ……………………………… 

 Ajánlatkérő tag 
 képviseletében: 
 Tarjáni István polgármester 
 
 
 

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: Tarjáni István polgármester 



 

Sourcing Hungary Kft. 
1138 Budapest, Meder u. 8. 
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2. sz. Melléklet 

AZ ADOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK ÉS 
FELTÉTELEK 

 

1. A Gesztor neve és székhelye: Biatorbágy Város Önkormányzata (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 
2/a) 

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

3. Szerződési időszak: 2016. január 01. 00:00 CET – 2016. december 31. 24:00 CET és 2017. január 
01. 00:00 CET – 2017. december 31. 24:00 CET közötti időszak 

4. Az alkalmazandó közbeszerzési eljárás típusa: nyílt eljárás 

5. Az elbírálás szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

6. Az ajánlati árra vonatkozó információk: nettó energia fix díj az összes telephelyre Ft/kWh.  

Az ajánlat ár tartalmazza: A villamos energia díját, a kiegyenlítő energia költségét, a mérlegköri 
tagsági díjat, a határkeresztező kapacitás díját. A szerződéses ár tartalmazza a közvetített szolgáltatás 
kiszámlázásának esetleges költségeit is. 

Az ajánlati ár nem tartalmazza: a rendszerhasználati díjakat, a VET 147. §-ában meghatározott 
pénzeszközöket, az energia adót, az ÁFÁ-t, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján esetlegesen 
felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket. Az ajánlati ár nem tartalmazza 
továbbá a vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályokban meghatározott, megújuló energiaforrásból 
és hulladékból nyert energiával termelt villamos energia termelésének elősegítése érdekében az 
Átviteli Rendszerirányítótól a Kereskedők által kötelezően megvásárolandó villamos energia (KÁT) 
mennyiségének és szabályozásának költségét.  

7. Rendszerhasználati díjak: a rendszerhasználati díjakat a nyertes ajánlattevőn (kereskedőn) keresztül 
szükséges megfizetni, azokat a nyertes ajánlattevő (kereskedő) mint közvetített szolgáltatást 
számlázza ki. 

8. A megkötendő energiakereskedelmi szerződés fizetési határideje: a számla kézhezvételétől 
számított 15. nap. 

9. Mennyiségi eltérés engedése: igen 

10. Toleranciaszint: a közbeszerzési eljárásban résztvevő Ajánlatkérők felhasználási helyeit 
együttesen kezelve éves szinten a Szerződött mennyiség + 50 %. (Szerződődött mennyiség = 
Tervezett mennyiség * 0,8) 
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