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Tisztelt Képviselő-testület!

Városunk intézményi- és közvilágítás célú villamos energia felhasználásra megkötött
villamos energia kereskedelmi szerződései 2017. december 31-én lejámak. A villamos energiáról
szóló törvény (VET) értelmében 2003. Január 1-től választhatnak energia kereskedőt vagy
egyetemes szolgáltatót az állami szféra energiafogyasztók. Ennek lényege, hogy a fogyasztók
közvetlenül a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal által engedélyezett szabadpiaci
energiakereskedőktől. verseny körülmények között szerezhetik be a vezetékes villamos energia
ellátásukat. Ezzel ki Lehet használni az egyetemes szolgáltatói egvségárakhoz mérten alacsonyabb
egységárú szabadpiaci energia árakban rejlő megtakarítási lehetőséget. amivel lehetőség van
rövidtávon költségvetési források felszabadítására a költségvetésben intézményi vagy
önkormányzati szinten.

Az önkormányzati energiafogyasztóknak (oktatási intézmények, egészségügyi
intézmények, dísz- és közvilágítás, közszolgáltatók, stb.) külön-külön önálló energiavásárlóként
történő megjelenése gyenge alkupozíciót kínáló megoldás. Csoportosan az önkormányzati
energiafogyasztók közbeszerzési tömörülésbe tagozódásával viszont van esély valódi alkupozíció
kialakítására.

Legfontosabb előnyök:
• A nagyobb mennyiségből fakadó árelőny kiaknázása (,‚flotta ár”)
• Jelentős humánerőforrás és munkaidő megtakarítás a csatlakozó

önkormányzati energiafogyasztók számára
• A közbeszerzés folyamatát az adott fehételrendszerben elérhetö legalacsonyabb ár

elérésében maximálisan érdekelt független energiapiaci szakértők bonyolítják le
• Professzionális beszerzési megoldások, folyamatok. eszközök
• Toleranciasáv csoportszinten számítandó, ezáltal kisebb a veszélye az alul és

felülfogyasztásból eredő kötbéríizetési lehetőségeknek
• A csoport tagjai egyedileg szerződnek, ezáltal az esetleges kötbérek, szankciók

kizárólagosan az egyedi fogyasztókra vonatkozhatnak - nincs közös
felelősségválla lás
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• Intergált villamos energiaszámlázás a jelenlegi 2 számlás (kereskedelmi
számla + hálózati számla) rendszert felváltja az I számlás elszámolási rendszer.
ami nagyban leegyszerüsiű a releváns pénzügyi adminisztrációt

• Korábbi villamos energia csoportos közbeszerzési eljárások flgyelembe
vételével összeállított csoport — városunk által korábban. 2015. II. félévben
lebonyolíton eljárás gesziorához. Mosonmagyaróvár Onkormányzatához
csatlakozhatunk ezúttal is.

A csoportos közbeszerzési modell számol rüggetlen közbeszerzési szakértő társaságok
megjelenésével, amelyek lebonyolítói alkalmazásával megnyílik a lehetöségünk naprakész
energiapiaci információk és műszaki-. jogi- és közbeszerzés szakmai szakértői felkészültség
valamint elektronikus árlejtés alkalmazására az eljárás sikeres lebonyolitásában és megnyílik a
lehetőség egy oprimalizált energia szolgáltatási portfolió kialakhására. A Sourcing Hungary Kft.
egy energia beszel7ésekre szakosodott mggetlen beszerzési szakértöi társaság. Szakértőik által
támogatott projektekben. az elmúlt időszakban 3500 fogyasztónál összességben több mint 300
milliárd forintos összértékben bonyolítottak le energia beszerzési ajánlatkéréseket,
eljárásokat. 2009 óta napjainkig több mint 350 sikeres energia beszerzés tárgyú egyedi- és
csoportos közbeszerzési eljárást bonyolítottak le és ezek egyikét sem támadták meg a
Közbeszerzési Hatóságnál köszönhetően a megfelelö szintű szakértői felkészültségnek. A
Sourcing Hungary KI’t lebonyolításábanjelenleg is több hálózati villamos energiavásárlás tárgyú
közbeszerzési eljárás van folyamatban.

Fent részletezett költség megtakarítási lehetőség és előnyök alapján javasoljtik az
önkormányzati energiafogyasztók közbeszerzési eljárását a Sourcing Hungary Kit által
szervezett, Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata gesztori szerepvállalásával lebonyolitásra
kerülő csoportos közbeszerzéshez csatlakozva lebonyolítani. A jelenleg érvényben lévő
árambeszerzési szerződések is Mosonmagyaróvár gesztorságával lettek versenyeztetve, ezért
javasoljuk a tagságot továbbra is fenntartani.

Kérem a T. Képviselő-testülettöl az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

Határozati javaslatok:

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete:
a) fenntartja tagságát a közös elektromos energia beszerzésre Mosonmagyaróvár

gesztorságával,
b) jóváhagyja a határozat mellékletét képező villamos energia közbeszerzési eljárás

lefolytatásáról szóló szerződés tervezetét.
2. Békés Város Onkormányzata 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 villamos energia beszerzés ügyében eljárjon.

Határidő; értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2017. január 16.

I ó ábor

9hJ3- p Igármester
Jogi el1en jegyző

nj egyző
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SZERZŐDÉS
TERVEZET

Villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatása
Soureing szerződésszám: 2017/

amely létrejött egyrészről
a Intézmény (székhely’ cégjegyzékszám!AHT azonosító’
adószánv képviseli’ ) mint Megrendelő, a továbbiakban:
Megrendelő,

másrészről
a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-
49. cégjegyzékszám: 01-09-893344. adószám: 14198391-2-41, képviseli: Szentpétery Arnold.
ügyvezető) mint Vállalkozó. a továbbiakban: Vállalkozó,

együtt Felek között, alábbiak szerint:

L A szerződés tárgya

Értéknövelt szolgáltatásokkal kiegészített általános felhasználású (intézményi) és
közvilágitási 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 eneria 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 lefolvtatásához szüksé2es adati génv meghatározása
Vállalkozó a közbeszerzés előkészítése során meghatározza azon adat és információ
igényt, amely elengedhetetlen a sikeres közbeszerzési eljárás lebonyolításhoz, továbbá a
Megrendelö által rendelkezésére bocsátott adatok alapján elkészíti a közbeszerzési eljárás
műszaki dokumentációját.

3. Az ajánlatkérés feltételeinek kidolozása
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 ütemten’ének kialakítása
A közbeszerzési eljárás határidőinek, illetve a vonatkozó energia piaci sajátosságok
figyelembevételével Vállalkozó meghatározza a közbeszerzési eljárás ütemtervét, és
gondoskodik az eljárási határidők teljesítéséről.
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6. Az ajánlad 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 lefolvtatása
Vállalkozó gondoskodik a közbeszerzési eljárásnak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek megfelelő lefolytatásáról: feladja
az eljárást megindító hirdetményt, gondoskodik a dokumentáció rendeLkezésre
bocsátásáról, az ajánlatok fogadásáról és bontásáról. elvégzi az ajánlatok vizsgálatát,
javaslatot tesz az esetleges hiánypótlási fe]hivásra. kiküldi a hiánvpótlási felhívást.
fogadja az ajánlattevők hiánypótlását, elkészíti az ajánlatok elbirálásáró] szóló
összegezést és az eljárás lezárásakor feladja az eredménytájékoztatót.

8. Részvétel a birálóbizottsá munkájában — opcionálís
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 birálóbizottsági tag
delegálását tudja biztosítani.

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

10. Közreműködés az eneriakereskedelmi szerzödés me2kötése 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. Vezetőséi riport. eredményértékelés
Az elektronikus árlejtést követően Vállalkozó vezetöségi 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 szolaáltatás
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.



Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. Január 26-i ülésére

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 áh, és tájékoztatást nyújt az energiakereskedelmi szerződés
teljesítésével kapcsolatosan felmerült kérdésekben.

16. Eredmény-összezés. záró riport—opcionáhis
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

Megrendelő vállalja, hogy Vállalkozó részére a tender lebonyolításához szükséges
Vállalkozó által igényelt adatokat és információkat rendeikezésre 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 iwizuuv d sourcinu.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 előszerződésböl. hűségidő vállalásból vagy egyéb, előzetes megállapodásból
eredő kötelezettséggel egyik villamos energia kereskedő irányába sem tartozik.

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

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

2. Vállalkozó projektvezetőt jelöl ki, aki a 11. pontban részletezett feladatokkal
kapcsolatban Megrendelő rendelkezésére á]], és szakmailag támogatja a közbeszerzési
eljárás lefolytatását.

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. A szerződés hatálya és határidői

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

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

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

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 Afa kötetes. 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:

MegtakarítÚs (Ft) = (Fajlagos bázis Úr (Ft/kWh) — Fajlagos szerződött ár (Ft/kWh)) * Mennyiség
(kWb)

Fajla2os bázis ár: A felhasználási helyeken a közbeszerzési eljárás eredményeképpen
megkötendő energia kereskedelmi szerződés hatálybalépésének időpontjában érvényes
egyetemes szolgáltatói ár alapján számított nettó fajlagos ár. (FUkWh)

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

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

4. A vállalkozói díj havi összegéről szóló számlát Vállalkozó havi rendszerességgel 30
napos fizetési határidővel állítja ki. A vállalkozói díj első havi számláját Vállalkozó az
energiakereskedelmi szerződés hatálybalépésének napján állítja ki, majd azt követően
havonként a vállalkozói díj egyenlő mértékű részleteiről. A havi számla összege =

Fajlagos megtakarítás (Ft/kWh) * várható fogyasztási mennyiség (kWh)/szerzödött
hónapok száma * Vállalkozói díj (%).

5. Amennyiben Megrendelő az energiakereskedelmi szerzödés lejártakor a jelen szerződés
III. 4. pontja szerint Vállalkozó számára a szerződési időszakra vonatkozó tényleges
fogyasztási összesítőt és azt igazoló számlák másolatát megkűldi, Vállalkozó Megrendelö
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 határidö be nem
tartása esetén Megrendelő köteles késedelmi kamatot fizetni a mindenkor hatályos
Polgári Tőrvénykönyvben 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.



Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. Január 26-i ülésére

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 (p1. fennálló számlatartozás vagy a korábbi szerződés felmondásának késedelmes
Megrendelő általi postázása). vagy a Kbt. 131. szerinti szerződéskötés vagy a teljesítés
a Megrendelőnek felróható okból meghiúsul, Vállalkozó a teljes — a közbeszerzési
eljárásban versenyeztetett mennyiség alapján számított — vállalkozói díjra jogosult.
Vállalkozó ugyancsak a teljes vállalkozói díjra jogosult abban az esetben is, ha az általa
kimutatott megtakarítás a Megrendelőnek felróható okból nem realizálódik. Ez esetben a
jelen szerződés V. 5. pontja szerinti elszámoló számla Vállalkozó nem köteles kiállítani.

VI. Titoktartás

Felek egyetértenek abban, hogy a jelen szerződésben foglalt megállapodások, valamint a
Felek által egymáshoz eljuttatott adatok és dokumentumok a lehető legnagyobb mértékben
bizalmasak, és annak is kell maradniuk. Szerzödő Felek kijelentik, hogy a jelen szerzödésben
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 — igy különösen a Kbt., az információs önrendelkezési jogról és az
infomiációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény — alapján nyilváiws 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 fbggően a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság, illetőleg az Egri
Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
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Jelen szerződés 4 egymással Szó szerint megegyező példányban készült, melyet szerződö
Felek — elolvasás és közös értelmezés után — mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellően
meghatalmazott képviselőik útján jóváhagyólag írták aLá.

2017. január 19 Budapest, 2017. január

Szentpétery

Arnold

UgvvezetőSoureing

Hungary Kft,
Megrendelő képviseletében Vállalkozó képviseletében
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NIECHATALMAZÁS

Alulirott. az Intézmény (székhely:
cégjegyzékszám!AHT azonosító: adószám: ) nevében
meghatalmazom a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft-t (székhely: 1138 Budapest, Madarász
Viktor utca 47-49. cégjegyzékszárn: 01-09-893344, ad6szám: 1419839h2-41j, 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
határidej ének lekérésével kapcsolatosan a területileg illetékes Egyetemes
Szolgáltatónál eljárjon.

Jelen meghatalmazás alapján meghataímazott nem jogosuLt a meghatalmazó nevében
kötelezettségeket vállalni.

Székhely. 2017. január 19.

Cégszerű aláírás

A fenti meghatalmazást elfogadom.

Szentpétcry Arnold
Ugyvezető

Sourcing Hungary Kft.


