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Tisztelt Képviselő-testület! 

Városunk 5 db 20 m3/h feletti lekötött teljesítményszint feletti intézményi 

fogyasztóinak hatályban lévő földgáz kereskedelmi szerződései 30 napos felmondási 

határidővel mondhatóak fel. Békés Város Önkormányzatának éves szinten kb. 263 ezer m3 

földgázfelhasználása a hatályos közbeszerzési törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján kötelező 

közbeszerzési értékhatár felett van. A jelenlegi szerződöttnél alacsonyabb árszint és jobb 

feltételrendszer eléréséhez a törvényi előírások miatt földgáz közbeszerzési eljárást kell 

lebonyolítanunk. 

A földgáz energiáról szóló törvény (GET) értelmében 2010. július 1-jétől 

választhatnak kereskedőt a 20 m3/h feletti lekötött teljesítményű szabadpiaci fogyasztók. 

Ennek lényege, hogy a fogyasztók az energiakereskedőktől, a kereskedők a termelőktől 

szabadpiaci körülmények között szerezhetik be a földgáz energiát. A földgáz energiát előállító 

cégek ugyanilyen módon értékesítik a rendszerirányítók és nagykereskedők 

közreműködésével. 

Békés Város Intézményei külön-külön önálló energiavásárlóként történő megjelenése 

veszélyes, gyenge alkupozíciót kínáló megoldás. Elgondolkodtató, hogy az önkormányzat 

milyen felkészültséggel próbálja meg saját alku érdekeit érvényesíteni a tőkeerős 

szolgáltatókat felsorakoztató energiapiacon. Békés Város intézményeinek együttesen, más 

önkormányzatok intézményeivel csoportban létrehozott közbeszerzési tömörülésbe tagozódva 

van esélyük valódi alkupozíció, partneri viszony kialakítására.  A csoportos közbeszerzés 

legfontosabb előnyei: 

 A nagyobb mennyiségből fakadó árelőny kiaknázása („flotta ár”) 

 Portfolióhatás érvényesítése (eltérő fogyasztási szokások kiegyenlítődése) 

 Jelentős földgáz energia költség megtakarítás a közintézmények számára  

 A csoportos közbeszerzést független energiapiaci szakértő bonyolítja le a szükséges 

jogi, műszaki és informatikai (elektronikus árlejtés) háttérrel 

 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 

 

Békés Város Önkormányzata és intézményei nem rendelkeznek csoportos energia-

közbeszerzési szervezettel. Az új modell számol a csoportos önkormányzati közbeszerzési 

eljárás ajánlatkérőit képviselő gesztorral és a lebonyolítást végző energetikai tanácsadó 

társaság megjelenésével, amelyek szakmai támogatásával a megfelelő felkészültséggel nem 



rendelkező fogyasztó számára is megnyílik a lehetőség a csoportos földgáz energia 

közbeszerzés előnyeinek a realizálására. A földgáz energia csoportos közbeszerzésénél a 

közbeszerzésekről szóló törvény előírásait kell betartanunk.  

 A csoportos közbeszerzési eljárás különlegesen speciális voltára való tekintettel 

szükségszerű a beszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítása végett műszaki és jogi 

szakértő bevonása a közbeszerzési törvény előírásainak megfelelően. 

A földgáz energia szabadpiaci megvásárlását Békés Város Önkormányzata és 

intézményei összes 20 m3/h feletti lekötött teljesítményű fogyasztási helye vonatkozásában 

javasolom közbeszerzési eljárás lefolytatását, Hajdúszoboszló Város Önkormányzata által 

gesztorálva 2015. július 1-től 2017. október 1-ig tartó 27 hónapos szerződéses időszakra. 

Mellékeljük a szindikátusi szerződést, illetve a Sourching Hungary Kft ajánlatát. 

 

Kérem a határozati javaslatok elfogadását! 

 

 

Határozati javaslatok: 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete: 

a) résztvevőként csatlakozik a közös földgázbeszerzésre irányuló 

szindikátushoz, 

b) jóváhagyja a határozat mellékletét képező Szindikátusi Szerződés tervezetét. 

 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a 

szindikátusi szerződés, továbbá a beszerzési eljárás során kiválasztott ajánlattevővel a 

szállítási, valamint a Sourching Hungary Kft-vel kötendő szerződés aláírására, 

valamint arra, hogy a közös földgázbeszerzés ügyében eljárjon. 

 

Határidő: intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester  

 

Békés, 2014. augusztus 18. 

 

Izsó Gábor 

polgármester 

Jogi ellenjegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyző 
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SZINDIKÁTUSI SZERZŐDÉS 

 

Preambulum 

A közbeszerzésekről szóló hatályos törvény (a továbbiakban: „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. 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) 

felhatalmazhatnak arra, hogy nevükben az ajánlati felhívás I.1. pontjában – kapcsolattartó, 

vezető – ajánlatkérőként jelenjen meg. 

Az előzőekben foglaltakra tekintettel jelen okirat aláírói köztük a ...................................... 

(intézmény neve) (székhelye: ..............................., adószáma. ..................................., 

képviseli: ............................................) mint a Kbt. szerint ajánlatkérőnek minősülő 

szervezetek (a továbbiakban: Ajánlatkérők),  

valamint a Sourcing Hungary Kft. (székhely: 1138 Budapest, Meder utca 8. 

cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41, képviseli: Szentpétery Arnold, 

ügyvezető) mint független energia beszerzési szakértő és hivatalos közbeszerzési tanácsadó, 

a Sourcing Hungary Kft. által szervezett Magyar Energia Beszerzési Közösség keretében 

együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Szindikátusi Szerződés) kötnek az 

Ajánlatkérők energia beszerzési feladatainak összehangolására, valamint földgáz 

energiaszükségletük közös közbeszerzési eljárásban törtnő beszerzésére a mindenkori Gesztor  

koordinálása mellett, az alábbi tartalommal: 

 

I Az együttműködés célja 

 

I.1. Ajánlatkérők – a Sourcing Hungary Kft. által szervezett Magyar Energia Beszerzési 

Közösség keretében lefolytatott csoportos energia-beszerzések tapasztalatai alapján – 

vélelmezik, hogy a nagyobb energia igénnyel rendelkező fogyasztók és/vagy fogyasztói 

közösségek kedvezőbb beszerzési feltételeket érhetnek el, mint egy-egy kisebb 

energiafogyasztó vagy fogyasztói közösség. Ajánlatkérők érdekeltek abban, hogy a saját és 

intézményeik/telephelyeik energia-beszerzési feltételeit optimalizálják, összehangolják, és 

ezáltal működési költségeiket is csökkentsék. Ajánlatkérők együttműködésének célja tehát, 

hogy a liberalizált energia piacon közös összefogással, közös beszerzés keretében kiaknázzák 

az egyéni energiaigények összesítéséből fakadó előnyöket. 

 

I.2. Ajánlatkérők jelen Szindikátusi Szerződésbe foglalt együttműködésének a célja a közös 

energia-beszerzés feltételeinek a megteremtése, a beszerzés formális és tartalmi kereteinek 

meghatározása, az energia beszerzés végrehajtására vonatkozó felhatalmazások megteremtése 

és a közös energia beszerzés érdekében vállat kötelezettségek meghatározása. 

 

I.3. Együttműködésük által az Ajánlatkérők olyan feltételeket kívánnak teremteni, melyek 

elősegítik az energia-beszerzésre fordított várható költségeik optimalizálását, az esetleges 

korábbi közös beszerzés során elért költségszint megtartását. Ezért Ajánlatkérők – fogyasztási 
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kapacitásaik és energia felhasználásaik összesítésével – energia beszerzési közösséget hoznak 

létre, és a mindenkori Gesztor által képviselt ajánlatkérői csoportként fellépve, a mindenkori 

Gesztor koordinálásával teljes ellátás alapú földgáz energia beszerzésére irányuló közös 

közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatását határozzák el. 

 

I.4. Ajánlatkérők lehetőséget biztosítanak arra, hogy jelen Szindikátusi Szerződéshez – így a 

közös energia beszerzéshez –más, a Kbt. szerint ajánlatkérőnek minősülő szervezetek is 

csatlakozzanak, ha ezen alanyok elfogadják és magukra nézve kötelezőnek ismerik el a 

Szindikátusi Szerződésbe foglalt szabályokat, továbbá vállalják a közös energia beszerzéssel 

kapcsolatos együttműködést. A csatlakozással ezen alanyok jelen Szindikátusi Szerződésben 

Ajánlatkérőnek minősülnek.  

 

II Az együttműködés hatálya 

 

II.1. Jelen Szindikátusi Szerződést Ajánlatkérők és a Sourcing Hungary Kft. határozatlan 

időtartamra kötik; rendelkezései a Szindikátusi Szerződés megkötését követően indított 

valamennyi csoportos földgáz energia beszerzésre irányuló közbeszerzési eljárásra 

alkalmazandóak. A szindikátusi szerződés hatálya alatt felmerülő földgáz energia beszerzések 

esetén Ajánlatkérőknek az adott közbeszerzési eljárásban történő – közös ajánlatkérői - 

részvételhez nem kell újabb szindikátusi szerződést kötniük; kizárólag az aktuális csatlakozási 

nyilatkozat kitöltése és aláírása szükséges ahhoz, hogy ajánlatkérőként részt vehessenek a 

csoportos közbeszerzési eljárásban. A mindenkori Gesztor Ajánlatkérő személyéről a 

Sourcing Hungary Kft. tájékoztatja az érintett Ajánlatkérőket. 

 

II.2. Ajánlatkérők tudomásul veszik, hogy a közös közbeszerzési eljárás megindítását 

követően a Szindikátusi Szerződés egyoldalú nyilatkozattal nem mondható fel. Az e pontban 

foglaltak megszegése esetén a Szindikátusi Szerződést felmondó fél köteles megtéríteni a 

többi Ajánlatkérő kárát, valamint a Sourcing Hungary Kft-nek meghiúsulási kötbér címén 

köteles 1.000.000,- forintot megfizetni. A kötbér összegét az érintett fél a Sourcing Hungary 

Kft. Raiffeisen Banknál vezetett 12010501-01001641-00100006 számú bankszámlájára 

köteles átutalni legkésőbb a szerződés felmondásától számított 15 napon belül. 

 

II.3. Abban az esetben, ha nincs folyamatban közös közbeszerzési eljárás, bármely ajánlatkérő 

a Sourcing Hungary Kft.-hez intézett írásbeli nyilatkozattal, a Sourcing Hungary Kft. pedig az 

Ajánlatkérőkhöz intézett írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal kiléphet a jelen 

szerződéssel létrehozott ajánlatkérői csoportból.  

 

II.4. Bármely ajánlatkérő vagy a Sourcing Hungary Kft. kilépése nem érinti az V. pontban 

foglalt kötelezettségek teljesítését, valamint az egyes Ajánlatkérők és a Sourcing Hungary 

Kft. között külön-külön megkötött megbízási szerződések hatályát. 

 

III Az együttműködés tartalma 

 

III.1. Ajánlatkérők kötelezik magukat arra, hogy földgáz energia igényüket közös 

közbeszerzéssel elégítik ki, és a közös közbeszerzési eljárásból származó előnyöket – a 

beszerzéssel érintett energiamennyiség mértéke arányában – megosztják egymással. 
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III.2. Ajánlatkérők kötelezik magukat a közös közbeszerzési eljárás(ok)ban való részvételre és 

az eljárás(ok) eredményeként létrejövő energia-beszerzésre (szállításra) vonatkozó 

energiakereskedelmi szerződés(ek) megkötésére. Az energiakereskedelmi szerződés(ek) 

feltételeit jelen Szindikátusi Szerződés mindenkori 2. számú melléklete tartalmazza. 

Ajánlatkérők ezen szerződéses feltételeket minden egyes, a Szindikátusi Szerződés hatálya alá 

tartozó közbeszerzés során egyedileg határozzák meg. 

 

III.3. Ajánlatkérők kötelezik magukat továbbá arra, hogy a közbeszerzési eljárás 

eredményeként létrejövő szerződés megkötésének előfeltételeként gondoskodnak addigi 

energia-ellátási szerződéseik megszüntetéséről, valamint arra, hogy a közbeszerzési eljárásban 

nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötés tervezett időpontjáig megtesznek minden olyan 

intézkedést, illetőleg meghoznak minden olyan döntést, amelyet akár jogszabály, akár 

jogszabálynak nem minősülő utasítás vagy határozat a szerződéskötés előfeltételeként 

számukra kötelezően előír. 

 

III.4. Ajánlatkérők a Szindikátusi Szerződés aláírásával felhatalmazzák a mindenkori 

Gesztort, hogy a közbeszerzési eljárás(ok)ban nevükben ajánlatkérőként fellépjen, a 

közbeszerzési eljárás során szükséges döntéseket meghozza, a Bírálóbizottság tagjainak 

kijelöléséről – az ajánlatok bontásáig – gondoskodjon. A Szindikátusi Szerződés hatálya alá 

tartozó egyes közbeszerzési eljárások során az eljárásban résztvevő személyeket és felelősségi 

körüket a mindenkori Gesztor jelöli ki. 

 

III.5. A csatlakozó ajánlatkérők felsorolását tartalmazó lista jelen Szindikátusi Szerződés 

elválaszthatatlan részét képezi és azt a mindenkori 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

III.6. Ajánlatkérők kötelezik magukat arra, hogy a Szindikátusi Szerződés céljainak elérése 

érdekében a közös közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatása során jóhiszeműen, a tőlük elvárható 

mértékben együttműködnek egymással és az eljárás lefolytatására megbízott Sourcing 

Hungary Kft-vel, továbbá minden szükséges döntés meghoznak, illetve intézkedést 

megtesznek azért, hogy a Szindikátusi Szerződés céljai megvalósuljanak. 

 

III.7. Ajánlatkérők a Szindikátusi Szerződéssel érintett közbeszerzési eljárás(ok) 

lebonyolítására mint hivatalos közbeszerzési tanácsadót a Sourcing Hungary Kft-t kérik fel, 

egyúttal kötelezik magukat arra, hogy a közbeszerzési tanácsadóval egyedi megbízási 

szerződést kötnek és együttműködésük során a lehető legteljesebb mértékben segítik a 

Sourcing Hungary Kft-t a közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladatokban. Ajánlatkérők 

egyúttal kötelezik magukat jelen Szindikátusi Szerződés teljesítéséhez és elszámolásához 

szükséges adatszolgáltatásra a Sourcing Hungary Kft. felhívása szerinti módon és időben. 

 

III.8. Ajánlatkérők a Szindikátusi Szerződés aláírásával felhatalmazzák a Sourcing Hungary 

Kft-t a rendelkezésére bocsátott adatok kezelésére és szükség esetén azok továbbítására – a 

közös energia-beszerzéshez kötött célból. 

 

III.9. A Sourcing Hungary Kft. az alábbi tevékenységeket végzi Ajánlatkérők megbízásából, a 

közbeszerzési eljárás(ok) lebonyolítása során: 

1. A közbeszerzési eljárás ütemtervének kialakítása 
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A mindenkori Gesztor közreműködésével a közbeszerzési eljárás menetrendjének, 

mérföldköveinek, feladatainak, határideinek figyelembevételével – az egyes eljárási 

cselekmények határidejét tartalmazó – ütemtervet határoz meg, amelyet az 

Ajánlatkérők fogyasztói igényeinek és a törvényi rendelkezések figyelembevételével 

alakít ki, valamint gondoskodik a határidők, feladatok teljesítéséről és betartatásáról. 

2. Az ajánlatkéréshez szükséges információigény meghatározása 

Meghatározza a közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges információigényt, 

amelyet az Ajánlatkérők részére megküld a szükséges iránymutatásokkal, sablonokkal. 

3. Ajánlatkérési koncepció, stratégia kialakítása 

A rendelkezésre álló információk alapján az adatok előzetes értékelését követően 

aktuális piaci információkat felhasználva maghatározza az ajánlatkérési koncepciót és 

kidolgozza az ajánlatkérési stratégiát.  

4. Eljárási feltételek meghatározása 

Az Ajánlatkérők fogyasztási szokásait figyelembe véve az ajánlatkérési koncepció és 

stratégia mentén meghatározza a közbeszerezési eljárás legmegfelelőbb fajtáját és az 

eljáráshoz szükséges dokumentumok tartalmát, az alkalmassági feltételeket, az 

ajánlattételi feltételekkel és ajánlattételi dokumentáció feltételeivel együtt. 

5. Szakmailag megalapozott ajánlati felhívás és dokumentáció elkészítése 

A fogyasztási szokások és meghatározott feltételek ismeretének birtokában – a 

mindenkori Gesztor közreműködésével – elkészíti az ajánlati felhívást és 

dokumentációt. 

6. A közbeszerzés lebonyolítása 

A közbeszerzési eljárás lebonyolítását korrekt, átlátható módon és minden alkalmas 

ajánlattevő számára azonos ajánlati feltételek biztosítása mellett végzi, nyílt 

eljárásban, elektronikus árlejtés alkalmazásával, a lehető legkedvezőbb feltételek 

elérése érdekében. 

7. Eredmény-értékelés, riport 

A közbeszerzés lebonyolítása során az ajánlatok értékelését megkönnyítő, riportot 

készít, melyet minden egyes Ajánlatkérőhöz eljuttat. A riport tartalmazza a 

közbeszerzési eljárás értékelését, a ajánlattevők adatait, a beérkezett ajánlatok számát, 

értékét, az elektronikus árlejtés eredményét, valamint ajánlatkérőnként bemutatja az 

elért megtakarítás százalékos és összegszerű mértékét. A riport egyaránt tartalmaz 

statisztikai és grafikai elemeket. 

 

III.10. Ajánlatkérők a Szindikátusi Szerződés aláírásával elfogadják a közbeszerzés(ek) 

lebonyolítására vonatkozó alábbi peremfeltételeket: 

1. A nyertes kereskedő valamennyi Ajánlatkérővel azonos feltételekkel, de 

ajánlatkérőnként külön-külön köti meg a földgáz energia szállítására vonatkozó 

energiakereskedelmi szerződést. 

2. Eredményes közbeszerzési eljárás alapján minden Ajánlatkérőt kizárólag a saját 

fogyasztási mennyisége tekintetében terhel szerződéskötési kötelezettség a nyertessel. 

3. Valamennyi ajánlatkérő – ideértve a mindenkori gesztor ajánlatkérőt is – egyenrangú 

félként szerepel az eljárásban, azonos jogosultságokkal és kötelezettségekkel.  

4. Kizárólagosan a Sourcing Hungary Kft. – mint a Magyar Energia Beszerzési 

Közösséget megszervező bejegyzett hivatalos közbeszerzési tanácsadó szervezet – 

jogosult ellátni a teljes közbeszerzési eljárás szakértői támogatását, hivatalos 

közbeszerzési tanácsadók és energia-beszerzési szakértők alkalmazásával. 



 

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 

 

7 
 

5. Az eljárás során elektronikus aukció alkalmazására kerül sor, a legkedvezőbb árak 

elérése érdekében.  

 

IV Díjazások és elszámolások 

 

IV.1. Ajánlatkérők megállapodnak abban, hogy a közbeszerzési eljárással kapcsolatos 

előkészítő tevékenységeik vonatkozásában felmerülő költségeiket maguk viselik. 

 

IV.2. A Sourcing Hungary Kft., mint beszerzési szakértő megbízási díjainak kifizetése és 

elszámolása az egyes Ajánlatkérőkkel külön-külön megkötött egyedi szerződések alapján 

történik. 

 

IV.3. A közös közbeszerzési eljárás hirdetményeinek közzétételével kapcsolatos költségeket a 

Sourcing Hungary Kft. viseli, akit megillet a dokumentációk értékesítéséből befolyó bevétel, 

melyet a közbeszerzési eljárás lebonyolításával kapcsolatban felmerülő kiadások fedezésére 

fordít. 

 

IV.4. A jelen Szindikátusi Szerződésben vállalt kötelezettségek megszegéséből eredő károk 

megtérítésére minden esetben kizárólag a szerződésszegésért/jogsértésért felelős Ajánlatkérő 

köteles; ideértve egy esetleges jogorvoslati eljárás eredményeként kiszabott bírság és eljárási 

költség megfizetését is. 

 

V Titoktartás, Információbiztonság 

 

V.1. Ajánlatkérők és a Sourcing Hungary Krt. (a továbbiakban együtt: „Felek”) 

megállapodnak abban, hogy a Szindikátusi Szerződés kapcsán egymáshoz eljuttatott adatok és 

információk tekintetében – azok bizalmassága miatt – titoktartási kötelezettség terheli őket. 

Ennek megfelelően Felek kijelentik, hogy az együttműködés teljesítése során tudomásukra 

jutó valamennyi információt és adatot bizalmasan kezelnek és gondoskodnak arról, hogy 

alkalmazottaik és esetleges alvállalkozóik is ennek megfelelően járjanak el. 

 

V.2. Felek vállalják, hogy egymáshoz intézett közléseik tartalmát nem hozzák nyilvánosságra, 

kivéve azokat az eseteket, amikor azt jogszabály megköveteli. 

 

V.3. Felek hangsúlyozottan megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglalt 

titoktartással kapcsolatos jogok és kötelezettségek a szerződés megszűnését követően is 

korlátlan ideig megilletik és kötelezik.  

 

V.4. Az ezen részben foglaltak megsértéséből eredő károk megtérítéséért Felek kártérítési 

felelősséggel tartoznak. 

 

V.5. E rendelkezés nem érinti azon adatok körét, melyek jogszabály alapján nyilvános 

adatnak tekintendők. 
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VI Záró rendelkezések 

 

VI.1. Felek egyetértenek abban, hogy ha bármely illetékes bíróság vagy más hatóság szerint a 

jelen Szindikátusi Szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, hatálytalan, vagy 

végrehajthatatlan, akkor ez arra az adott rendelkezésre vonatkozik, és nem jelenti az egész 

szerződés vagy annak bármely más rendelkezésének érvénytelenségét, hatálytalanságát vagy 

végrehajthatatlanságát. A Szindikátusi Szerződés egyéb rendelkezései teljes mértékben 

érvényben és hatályban maradnak, kivéve, ha az adott rendelkezés hiányában Felek a 

szerződést meg sem kötötték volna. Felek kötelezik magukat arra, hogy az érvénytelen 

rendelkezés(eke)t az érvénytelenség keletkezésének időpontjára visszamenőleges hatállyal 

gazdasági eredményében azonos értékű más hatályos rendelkezéssel pótolják, és e tekintetben 

jelen Szindikátusi Szerződést módosítják. 

 

VI.2. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés értelmezésével, teljesítésével, 

megszüntetésével kapcsolatban közöttük kialakult vitát egymás között, békés úton 

tárgyalásokkal igyekeznek rendezni. 

 

VI.3. Felek a Szindikátusi Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 

Törvénykönyvről szóló hatályos törvény (Ptk.) és a Kbt. rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

 

VI.4. Felek egyező akarattal megállapodnak arról, hogy a Szindikátusi Szerződés aláírásával 

kapcsolatos adminisztrációs eljárások gyorsítása és egyszerűsítése érdekében az egyes 

Ajánlatkérők és a Sourcing Hungary Kft. jelen Szindikátusi Szerződést azonos tartalommal 

külön-külön kötik meg és írják alá. A Szindikátusi Szerződést aláíró Ajánlatkérők teljes körű 

felsorolása a Szindikátusi Szerződés mindenkori 1. számú mellékletét képezi. 

 

Felek a Szindikátusi Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyező megállapodást, 

elolvasás és értelmezés után a mai napon jóváhagyólag aláírták. 

 

Dátum:  Dátum: 

 

 

…………………………… 

  

 

………………………….. 

Csatlakozó Ajánlatkérő neve  Sourcing Hungary Kft. 

képviseletében: 

………………….. 

beosztása 

 képviseletében: 

Szentpétery Arnold 

ügyvezető 

 

Mellékletek: 

1. sz. Melléklet: Csatlakozó ajánlatkérők listája 

2. sz. Melléklet: Szerződéses feltételek a közbeszerzési eljárás eredményeként 

megkötésre kerülő földgáz energia kereskedelmi szerződéshez  
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1. sz. Melléklet 

CSATLAKOZÓ AJÁNLATKÉRŐK LISTÁJA 

 

Ajánlatkérő neve, székhelye: 

 

Ajánlatkérő adószáma: 

 

Képviseletre jogosult személy 

neve, beosztása: 
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2. sz. Melléklet 

 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS 

EREDMÉNYEKÉNT MEGKÖTÉSRE KERÜLŐ FÖLDGÁZ ENERGIA 

KERESKEDELMI SZERZŐDÉSHEZ: 

 

1. A Gesztor neve és székhelye: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, 4200 

Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 

2. A megkötendő energia-kereskedelmi szerződés típusa: teljes ellátás alapú földgáz 

kereskedelmi szerződés 

3. Szerződési időszak: 2015.07.01. 06:00 CET – 2017.10.01. 06:00 CET  

4. Az alkalmazandó közbeszerzési eljárás típusa: nyílt eljárás 

5. Az elbírálás szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

6. Ajánlati ármodell: háromkomponensű (Gázdíj + fix RHD + forgalom arányos RHD), 

ahol a gázdíj olajár indexált -TTF 50%-50% vegyes képlet 

7. 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 földgázfelhasználás 80%-ának megfelelő mértékű.) Teljesítmény túllépés 

esetén a 31/2009 KHEM rendelet az irányadó. 

8. Nominálási kötelezettség: a 0 - 100 m3/h közötti lekötéssel rendelkező fogyasztási 

helyek esetében Ajánlatkérők számára nincs nominálási kötelezettség. A 100 m3/h 

feletti lekötéssel rendelkező fogyasztási helyek esetében sincs nominálási kötelezettség, 

a kereskedő ad napi igénybejelentést, melynek esetleges költségét a molekulaár 

tartalmazza. 

9. Fizetési feltételek, számlázás: Kereskedő két számlát állít ki, ezek közül az első a 

forgalomarányos RHD díjtételt és a gázdíjat, a másik a fix RHD (kapacitás-lekötési díj) 

arányos részét tartalmazza. Számlázás: fogyasztási helyenkénti bontásban történik. A 

számlázás pénzneme: RHD: HUF, Gázdíj: HUF az ajánlatban meghatározott napon 

érvényes HUF/USD MNB középárfolyam alapján. Fizetési határidő: a számla 

kézhezvételétől számított 15. nap. 

10. Alul- vagy felülvételezés miatti pótdíj (melyet a vevőként szerződő fizet meg): 

Alulvételezés esetén a minimum és ténylegesen átvett mennyiség különbözetére a gázdíj 

60%-a a kötbér, felülvételezés esetén a sávon kívül fogyasztott mennyiség esetében a 

gázdíjon felül a gázdíj összegnek 25%-os mértéke a kötbér. Elszámolás éves szinten. A 

fizetendő pótdíjat a csoportos toleranciasáv figyelembevételével kell meghatározni. 
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SZERZŐDÉS 

Földgáz energia közbeszerzési eljárás lefolytatása 

Sourcing szerződésszám: 2014/ 

 

amely létrejött egyrészről  

a Intézmény (székhely: ……………………., cégjegyzékszám/AHT azonosító: …………, 

adószám: …….............., képviseli: …..……..) 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 földgáz 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 földgáz 

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. 
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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. 

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 ajánltok 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 (igény esetén) 

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. 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. 

10. 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. 

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. 
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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. 

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. 4. 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 a szerződés tárgyában a közbeszerzési eljárás eredményeként 

az eljárás nyertesével szerződést köt. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Megrendelő kijelenti, hogy a közbeszerzéssel érintett szerződéses időszakra nincsen 

érvényes, aláírt földgáz energia kereskedelmi szerződése; továbbá a versenyeztetett 

időszakra előszerződésből, hűségidő vállalásból vagy egyéb, előzetes megállapodásból 

eredő kötelezettséggel egyik földgáz energia kereskedő irányába sem tartozik. 

 

Vállalkozó 

 

mailto:penzugy@sourcing.hu
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6. 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. 

7. Vállalkozó projektvezetőt jelöl ki, aki a II. pontban részletezett feladatokkal kapcsolatban 

Megrendelő rendelkezésére áll, és szakmailag támogatja a közbeszerzési eljárás 

lefolytatását. 

8. 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 

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. 

9. Vállalkozó rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott mértékű 

felelősségbiztosítással, melynek mértéke 50 Millió Ft. A kötvény száma: 269517781. 

10. Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében közvetített szolgáltatást saját költségére 

vehet igénybe. 

11. Vállalkozó a közbeszerzési eljárás előkészítését a Megrendelő által aláírt vállalkozási 

szerződés kézhezvételét követő munkanapon indítja el. Az eljárás ütemtervét Vállalkozó 

a jelen szerződés mindkét fél általi aláírását követően bocsátja a Megrendelő 

rendelkezésére. 

12. Az esetleges hirdetményellenőrzési díj, valamint a dokumentáció rendelkezésre 

bocsátásával kapcsolatos költségek Vállalkozót terhelik. Vállalkozót illeti meg a 

dokumentáció értékesítéséből befolyt díj. 

13. Vállalkozó felelőssége a jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítése során legfeljebb a 

jelen szerződés V. pontjában meghatározott vállalkozói díj mértékéig terjed. 

14. Vállalkozó nem vállal felelősséget a Megrendelő által szolgáltatott fogyasztási adatok 

hiányosságáért, helytelenségéért. 

15. 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. 
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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 30,00 %-

os mértékében határozzák meg. A szerződés tárgyát képező tevékenység Áfa köteles, az 

Áfa mértéke a mindenkori érvényes jogszabályokban foglalt mértékű, a 

szerződéskötéskor 27%. 

A megtakarítás mértékét Felek a közbeszerzési eljárásban szereplő felhasználási helyeken 

érvényes bázis érték és a közbeszerzés eljárás lefolytatásával megkötendő szerzéses ár 

közötti különbözet, valamint Megrendelőnek a támogatott energiakereskedelmi szerződés 

időtartama alatt várható energiafogyasztási mennyisége függvényében határozzák meg 

Ft/m
3
 mértékegységben (TCO). A bázis értéket Felek a közbeszerzési eljárásban 

benyújtott írásos alapajánlatokban szereplő legalacsonyabb ár alapján határozzák meg. 

2. Vállalkozó és Megrendelő a vállalkozói díj pénzügyi rendezésével kapcsolatosan havi 

teljesítésben állapodik meg. 

3. 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 a 

támogatott energiakereskedelmi szerződés időbeli hatálya alatt havonként a vállalkozói 

díj egyenlő mértékű részleteiről. A havi számla összege = Fajlagos megtakarítás (Ft/m³) * 

várható fogyasztási mennyiség/szerződött hónapok száma (m³) * Vállalkozói díj (%).  

4. 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. 

5. 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 az Megrendelő köteles késedelmi kamatot fizetni, amelynek mértéke a 

Polgári Törvénykönyvben meghatározott, a gazdálkodó szervezetek közötti 

pénztartozásra irányadó mértékkel azonos. 

6. Amennyiben a vállalkozói díj nem haladja meg a 600.000 Ft-ot, Vállalkozó jogosult a 

vállalkozói díjat egy összegben kiszámlázni az energia kereskedelmi szerződés hatályba 

lépésének napján 30 napos fizetési határidővel. 

7. Felek megállapodnak, hogy a közbeszerzési eljárást megindító felhívás Megrendelő által 

történő visszavonása, továbbá Megrendelőnek felróható okból bekövetkezett 

eredménytelen eljárás esetén Vállalkozó 500.000 Ft összegű vállalkozói díjra jogosult a 

részteljesítések ellentételezéseként. Ez esetben a vállalkozói díjról szóló számlát 

Vállalkozó jogosult azonnali hatállyal egy összegben kiállítani. 

8. 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 
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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. 

 

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 egyetértenek abban, hogy a szerződés értelmezésével, teljesítésével, 

megszüntetésével kapcsolatban közöttük kialakult vitát egymás között, békés úton 

tárgyalásokkal igyekeznek rendezni. Ennek eredménytelensége esetén Felek a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak. 

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. 

 

Székhely, 2014.  Budapest, 2014.  

 

 

 

 

 

 

Képviselő neve 

Beosztása 

Szentpétery Arnold 

Ügyvezető 
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Intézmény neve Sourcing Hungary Kft. 

Megrendelő képviseletében Vállalkozó képviseletében 
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MEGHATALMAZÁS 

 

 

 

Alulírott, ………………………………., a(z) Intézmény (székhely: …………………., AHT 

azonosító / cégjegyzékszám: …………………, adószám: ……………………..) 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 Meghatalmazó felhasználási helyeinek jogszabályokban rögzített módon 

elérhető fogyasztási adatainak megkérésében az illetékes elosztónál vagy egyetemes 

szolgáltatónál vagy a kereskedelmi engedélyesnél teljes körűen eljárjon.  

 

Jelen meghatalmazás alapján meghatalmazott nem jogosult a meghatalmazó nevében 

kötelezettségeket vállalni.  

 

 

Székhely, 2014.  

 

 

Cégszerű aláírás 

 

 


