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A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GEfl értelmében 2010.
július 1-től a 20 m3íh feletti lekötött teljesítményű fogyasztók kötelezően a szabadpiacról
vételeznek. illetve szabadon választhatnak energia kereskedöt. Ennek lényege, hogy a
fogyasztók a Magyar Energetikai és Kőzmü-szabályozási Hivatal (MEKH) által engedélyezett
szabadpiaci energiakereskedőktől közvetlenül versenyeztetés útján tudják beszerezni a
működésükhöz szükséges vezetékes földgáz energiát.

Őnkormányzatunk energiafogyasztóinak (polgármesteri hivatal, oktatási intézmények,
egészségügyi intézmények, közszolgáltatók, stb.) külön-külön önálló energiavásárlóként
történő megjelenése az energiapiacon gyenge alkupozíciót kínáló megoldás lenne, ezért
célszerű energia tbgyasztóinkat egy közös beszerzésben kezelni.

Érdekérvényesítési lehetőségeinket tudjuk még növelni azzal, hogy más önkormányzatokkal
közösen szerezzük be fdldgáz energia szükségletcinket. amivel a méretgazdaságosságbó
adódón további árelőny érhetö cl.

Csoportosan. az önkormányzati energiafogyasztók közbeszerzési tömörülésbe tagozódásával,
van esély valódi alkupozíció kialakítására. az adott piaci körülmények között elérhető
legkedvezőbb árszint és feltételrcndszer elérésére.

Önkormányzatunk nem rendelkezik energia beszerzési szervezettel, igy az egyedi és speciális
energia beszerzéshez kapcsolódóan felmerülő energetikai-. jogi-, közbeszerzési- és
elektronikus beszerzési kérdések is megválaszolásra kerülhetnek egy megfelelő
szakértelemmel rendelkező lebonyolítón keresztül.

A csoportos közbeszerzési modell számol fiiggetlen közbeszerzési szakértő társaságok
megjelenésével, amelyek eljárás lebonyolítóként történő alkalmazásával megnyílik a
lehetőségünk naprakész energiapiaci információkhoz jutásra, műszaki-, jogi- és közbeszerzés
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szakmai szakértői felkészültségre. valamint elektronikus árlejtés alkalmazására az eljárás
sikeres és eredményes lebonyolítása érdekében. továbbá meQnyílik a lehetöség egy
optimalizált energia szolgáltatási portfolió kialakítására.

A Sourcing Hungary Kik. Magyarország piacvezető tiiggetlen beszerzési szakértő szervezete.
Küldetésük szakértő szolgáhatóként a legnagyobb pénz. idő és energia megtakarhás elérése
ügykleik számára. A szakértöik által 2008. óta támogatott projektekben 3500 fogyasztónál
összességben 348 milliárd Forintos ősszédékben bonyolítottak le energia beszerzéseket, 28,7
milliárd forintos megtakarítást elérve. Közbeszerzési tanácsadó szervezetként pedig 350
energia beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárást bonyolítottak le 900 fogyasztó (több mint 200
önkormányzat, MJV. fővárosi kerület, Főváros) számára, évente legalább 10 csoportos
eljárást lebonyolítva.

Önkormányzatunk tud csatlakozni a Sourcing Hungary Kft. által szervezett csoportos földgáz
energia közbeszerzéshez a 2019. október 1-től 2021. október 1-ig tartó szerződéses időszakra
vonatkozóan, A csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozáshoz egy csatlakozási
nyilatkozat továbbá egy szindikátusi szerződés aláírása szükséges. amellyel csatlakozunk a
gesztor ajánlatkérőhöz. A lebonyolító Soureing Hungary Kik. megbízásához pedig egy
szakértői szerződés. illetve a fentieken túl a Fogyasztási helyek műszaki adatainak megadása
szükséges.

A Fent részletezett előnyök, lehető legkedvezőbb piaci árszintek és Feltételrendszer elérésének
érdekében javaslom, önkormányzatunk és intézményei összes 20 m3ih feletti lekötött
teljesítményü fogyasztási helye vonatkozásában lefolytatandó közbeszerzési eljárást a
Sourcing Hungary Kik. által szervezett csoportos közbeszerzéshez csatlakozva lebonyolitani,
2019. október 1-től 2021. október l-ig tartó szerződéses időszakra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Fiatározati javaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
szindikátusi szerződés, továbbá a beszerzési eljárás során kiválasztott ajánlattevővel a
szállítási, valamint a Sourcing Hungary Kít-vel kötendő szerződés aláírására, valamint
arra, hogy a közös földgáz beszerzés ügyében eljárjon.

Határidő; értelem szerint

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2019. január 24.

Iz. G bor

.

p9(gárm ester

Jogi ellenjegyzó

Pénzügyi ellenjegyző
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SZINDIKÁTUSI SZERZŐDÉS

Prewn bit/nin

A közheszerzésekről szolo hatályos íöimenv (ci továbbiakban: ‚‚ Kbt. ‘‘) alanyi hatálya alá
tartozo (Ajánlatkérőnek minövüIő szenezetek dönthetnek ‚h)’, hog)’ jellenzzo ‚; eélszerűvégi,
gazdasági megfontolásból „‚ás, zig)’a;Jesak A/ánlatkérőnek nunosüló, hasonló beszerzési
igényil szervezetekkel együtt kívánnak közbeszerzési eljárást kfolytatni. Az ci/ánlatkérőként
megjelenő vcdamennvi szervezetet niegilletik a Kbt—ben meghatá;ozott jogok és terhelik a Kbt—
ben meghatározott kötelezettségek, valamint i’alanzennvi szervezet kötelezettsége íz Kbt-be,z
meghatározott feladatok teljesítése Lv. Az ajánlatkérőnek minővülő szer’e.etek ci közöltük
létrejött megállapodásban rögzítettek szerint maguk közül valamely szervezetet (gesztort)
fdhatalnzazhat;zak arra, hogy nevükben űz ajánlati fdhíás L I. pontjában — kapcsolattartó.
vezető — ajánlat kérőként jelenjen meg.

Az elözőekben foglaltakra tekintettel jelen okirai. aláírói Békés Város Önkormányzata
(intézmény neve) (székhelye: 5630 Békés, Petőfl u. 2. sz., adószáma: 5725060-2-04,
képviseli: Izsó Gábor polgármester) mint a Kbt. szerint ajánlatkérőnek minősülő szervezetek
(a továbbiakban: Ajónlatkérők),

valamint a Soureing Hungary Kft. (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.
cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41, képviseli: Szabados László
cégvezető) mint Ítiggetlen energia beszerzési szakértő és közbeszerzési tanácsadó.
a Soureing Hungary Kit által szervezett Magyar Energia Beszerzési Közösség keretében
együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Szindikátusi Szerződés) kötnek az
Ajánlatkérők energia beszerzési Feladatainak összehangolására. valamint főldgáz
energiaszükségletük közös közbeszerzési eljárásban törtnő beszerzésére a mindenkori Gesztor
koordinálása mellett. az alábbi tartalommal:

I . Ázevüttműködés célja

II. 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 cl, 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 köítségeiket is csökkentsék. Ajánlatkérők együttműködésének cétja tehát,
hogy a liberalizált energia piacon közös összefogással. közös beszerzés keretében kiaknázzák
az egyéni energiaigények összesítéséböl fakadó elönyöket.

1.2. Ajánlatkérők jelen Szindikátusi Szerződésbe Foglalt együttműködésének a célja a közös
energia-beszerzés feltételeinek a megteremtése, a beszerzés Fomális és tartalmi kereteinek
meghatározása. az energia beszerzés végrehajtására vonatkozó felhatalmazások megteremtése
és a közös energia beszerzés érdekében vállat kötelezettségek meghatározása.

1.3. Együttműködésük által az Ajánlatkérök olyan Feltételeket kívánnak teremteni, melyek
elősegítik az energia-beszerzésre fordított várható költségeik optimalizálását. az esetleges
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korábbi közös beszerzés során elért költségszint megtartását. Ezért Ajánlatkérök — fogyasztási
kapacitásaik és energia felhasználásaik összesítéséve — energia beszerzési közösséget hoznak
létre, és a mindenkori Gesztor által képvisel ajánlatkérői csoportként kIlépve, a mindenkori
Gesztor koordinálásával teljes ellátás alapú főldgáz energia beszerzésére irányuló közös
közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatását határozzák cl.

1.4. Ajánlatkérők lehetőséget biztosítanak arra. hogy jelen Szindikátusi Szerződéshez — így a
közös energia beszerzéshez —más, a Kbt. szerint ajánlatkérőnek minősülő szervezetek is
esatlakozzanak, ha ezen alanyok elfogadják és magukra nézve kötelezönek ismerik cl a
Szindikátusi Szerződésbe foglalt szabályokat, továbbá vállalják a közös energia beszerzéssel
kapcsolatos együttműködést. A csatlakozással ezen alanyok Jelen Szindikátusi Szerződésben
Ajánlatkérőnek minősülnek.

11. Az e%vüttműködés hatálya

11.1. Jelen Szindikátusi Szerződést Ajánlatkérők és a Sourcing }iungary Kfl. 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.

11.2. 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
Kű. Raiffeisen Banknál vezetett 12010501-01001641-00100006 számú bankszámlájára
köteles átutalni legkésőbb a szerződés felmondásától számított 15 napon belül.

11.3. Abban az esetben, ha nincs folyamatban közös közbeszerzési eljárás, bármely ajánlatkérő
a Sourcing Hungary Kft-hez intézett írásbeli nyilatkozattal, a Sourcing Hungary Kit. pedig az
Ajánlatkérőkhöz intézett írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállya kiléphet a jelen
szerződéssel létrehozott ajánlatkérői csoportból.

11.4. Bármely ajánlatkérő vagy a Sourcing Hungary Kft. kilépése nem érinti az V. pontban
foglalt kötelezettségek teljesítését, valamint az egyes Ajánlatkérők és a Sourcing 1iungary
Kit. között külön-külön megkötött megbízási szerződések hatályát.

Ill. Az e’üttműködés tartalma

111.1. 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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111.2. 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.

111.3. 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 o’yan
intézkedést. illetöleg meghoznak minden olyan döntést. amelyet akár jogszabály, akár
jogszabálynak nem minősülő utasítás vagy határozat a szerzödéskötés előfeltételeként
számukra kötelezően előir.

111.4. Ajánlatkérők a Szindikátusi Szerződés aláírásával Felhatalmazzúk 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.

111.5. A csatlakozó ajánlatkérök Felsorolását tartalmazó lista jelen Szindikátusi Szerződés
elválaszthatatlan részét képezi és azt a mindenkori I. számú melléklet tartalmazza.

111.6. 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 lelölytatására megbízott Soureing
Hungary KFt-vel. továbbá minden szükséges döntést meghoznak. illetve intézkedést
megtesznek azért. hogy a Szindikátusi Szerződés céljai megvalósuljanak.

111.7. Ajánlatkérők a Szindikátusi Szerződéssel érintett közbeszerzési eljárás(ok)
lebonyolítására mint közbeszerzési tanácsadót a Sourcing Hungary Kft-t kérik fel, egyúttal
kötelezik magukat arra, hogy a közbeszerzési tanácsadóval egyedi megbízási/vállalkozási
szerződést kötnek és együttműködésük során a lehető legteljesebb mértékben segítik a
Soureing Hungary Kft-t a közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladatokban. Ajánlatkérök
egyúttal kötelezik magukat jelen Szindikátusi Szerződés teljesítéséhez és elszámolásához
szükséges adatszolgáltatásra a Sourcing Ilungary Kft. felhívása szerinti módon és időben.

111.8. Ajánlatkérők a Szindikátusi Szerződés aláírásával felhatalmazzák a Sourcing ilungary
Kfl-t a rendelkezésére bocsátott adatok kezelésére és szükség esetén azok továbbítására — a
közös energia-beszerzéshez kötött célból.

111.9. A Sourcing Hungary Kit az alábbi tevékenységeket végzi Ajánlatkérők megbízásából, a
közbeszerzési eljárás(ok) lebonyolítása során:

1. A közbeszerzési e’járás ütemtervének kialakítása
A mindenkori Gesztor közreműködésével a közbeszerzési eljárás menetrendjének.
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mérféidköveinek, feladatainak, határideinek figyelembevételével — az egyes eljárási
cselekmények határidejét tartalmazó — ütemtervet határoz meg, amelyet az
Ajánlatkérök fogyasztói igényeinek és a törvényi rendelkezések figyelembevételével
alakít ki, valamint gondoskodik a határidők, feladatok teljesítéséről és betartatásáról.

2. Az ajánlatkéréshez szüksées információiény mehatározása
Meghatározza a közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges információigényt,
amelyet az Ajánlatkérők részére megküld a szükséges iránymutaLsokkal. 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 mehatározása
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, ajogszabályi
és szakmai-piaci feltételek fennállása esetén nyílt eljárásban, elektronikus árlejtés
alkalmazásával, a lehető legkedvezőbb Feltételek elérése érdekében,

7. Eredmény-értékelés, riport
A közbeszerzés lebonyolitása során az ajánlatok értékelését megkönnyítő, riportot
készít, melyet minden egyes Ajánlatkérőhöz eljuttat. A riport tartalmazza a
közbeszerzési eljárás értékelését, az 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.

111.10. Ajánlatkérők a Szindikátusi Szerződés aláírásával elfogadják a közbeszerzés(ek)
lebonyolítására vonatkozó alábbi peremfeltételeket:

I. 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 közbeszerzési tanácsadó szervezet — jogosult
ellátni a teljes közbeszerzési eljárás szakértői támogatását, közbeszerzési tanácsadók
és energia-beszerzési szakértők alkalmazásával.
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Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. január 31-i ülésére

5. Az eljárás során a jogszabályi és szakmai-piaci Ueltételek fennállása esetén
elektronikus aukció alkalmazására kerül sor. a legkedvezőbb árak elérése érdekében.

IV. Díjazások és elszámolások

IV.l. Ajúnlatkérők megállapodnak abban, hogy a közbeszerzési eljárással kapcsolatos
előkészítő tevékenységeik vonatkozásában felmerülő költségeiket maguk viselik.

IV.2. A Sourcing liungarv Kit. mint beszerzési szakértő megbízási/vállalkozói díjainak
kifizetése ás elszámolúsa az egyes Ajánlatkérőkkel külön-külön megkötött egyedi szerződések
alapján történik.

IV.3. A közös közbeszerzési eljárás hirdetménveinek közzétételével kapcsolatos költségeket a
Sourcing Hungary Kfl. viseli, akit megillet a dokumentációk értékesítéséből belblyó bevétel.
melyet a közbeszerzési eljárás lebonvolításával kapcsolatban felmerülő kiadások fedezésére
fordít.

lV.4. A jelen Szindikátusi Szerződésben vállalt kötelezettségek megszegéséböl eredő károk
megtérítésére minden esetben kizárólag a szerzödésszegésért/jogsértésért lélelös Ajánlatkérő
köteles; ideértve egy esetleges jogorvoslati eljárás eredményeként kiszabott bírság és eljárási
költség megfizetését is.

V. Titoktartás. Információbiztonsá

V. I. Ajánlatkérők és a Sourcing Hungary Krt. (a továbbiakban együtt: ..Felek)
megállapodnak abban, hogy a Szindikátusi Szerződés kapcsán egyiriáshoz eljuttatott adatok és
információk tekintetében — azok bizalmassága miatt — titoktartási kötelezettség terheli őket.
Ennek megfelelően Felek kijelentik, hogy az együttműködés teljesítése során wdomásukra
jutó valamennyi információt ás adatot bizalmasan kezelnek ás gondoskodnak arról, hogy
alkalmazottaik és esetleges alvállalkozóik is ennek megfelelően játjanak cl.

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 szerzödésben foglalt
titoktadással kapcsolatos jogok és kötelezettségek a szerződés megszünését követően is
korlátlan ideig megilletik és kötelezik.

V.4. Az ezen részben foglaltak megsértéséből eredő károk megtéritéséért 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. hogyha bái-mely 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
rcndclkezés(eke)t az érvénytelensé keletkezésének időpontjára visszamenőleges hatállyal
gazdasági eredményében azonos értékű más hatályos rendelkezéssel pótolják. és e tekintetben
jelen Szindikátusi Szerződést módosítják.

Vl.2. A szerződő Felek megállapodnak abban. hogy a szerződés értemezésével, teljesítésével,
megszüntetéséveZ kapcsolatban közöttük kialakult vitát egymás között, békés úton
tárgyalásokkal igyekeznek rendezni.

V1.3. Felek a Szindikátusi Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Tönénykönyvröl szóló hatályos törvény (Ptk.) és a Kbt. rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Vl.4. Felek egyező akarattal megállapodnak arról, hogy a Szindikátusi Szerződés aláírásával
kapcsolatos adminisztrációs eljárások gyorsítása és egyszerüsitése 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 I. számú mellékletét képezi.

Felek a Szindikátusi Szerződést. mint akaratukkal mindenben megegyező megállapodást.
eblvasás és értelmezés után a mai napon jóváhagyólag aláírták.

Dátum...... 2019. január 24. L Dátum: Budapest. 201$.

Csatlakozó Ajánlatkérő neve Sourcing Hungary Kft.
képviseletében: képviseletében:

Izsó Gábor Szabados László
polgármester cégvezető

Mellékletek:
I. sz. Melléklet: Csatlakozó ajánlatkérök listája
2. sz. Melléklet: Szerződéses Feltételek a közbeszerzési eljárás eredményeként

megkötésre kerülő Rildgáz energia kereskedelmi szerződéshez
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Előterjesztés Békés Város Onkormányzata Képviselő-testületének 2019. Január 31-i ülésére

1. sz. Melléklet

CSATLAKOZÓ AJÁNLATKÉRŐK LISTÁJA

Ajánlatkérő neve, székhelye: Ajánlatkérőadószárna: E Képviseletre jogosult személy
neve, beosztása:
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2. sz. Melléklet

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS EREDMÉNYEKÉNT
MEGKÖTÉSRE KERÜLŐ FÖLDGÁZ ENERGIA KERESKEDELMI SZERZÖDÉSHEZ

1. A Gesztor neve: Siófok Város Önkormányzata (székhely: 8600 Siófok. Fő tér I.)
2. A megkötendö energia-kereskedelmi szerződés típusa: teljes ellátás alapú flildgáz

kereskedelmi szerzödés.
3. Szerződési időszak: 2019.10.01. 06:00 CFT—202l.l0.0l. 06:00 CET
4. Az alkalmazandó közbeszerzési eljárás letblytatása a mindenkori hatályos Kbt. szerint.
5. Ajánlati ármodell: háromkomponensű (molekuladíj + fix RID + forgalom arányos RIID).

ahol a molekuladij fix ár, amely EUR/MWh mértékegységben van meghatározva.
6. Toleranciaszint: A fogyasztás a csoportos beszerzéshen szereplő szervezetek Fogyasztási

helyeit együttesen kezelve a szerződött mennyiségtől éves szinten ± 50 %-kal eltérhet
változatlan Iltételek melletti elszámolással. (A szerződött mennyiség a tervezett
földgázfelhasználás 80%-ának megllelö mértékű.)
Teljesítmény túllépés: a mindenkori hatályos vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

7. Nominálási kötelezettség:
• a O - 99 m3/h közötti lekötésset rendelkező fogyasztási helyek esetében Ajánlatkérök

számára nincs nominálási kötelezettség.
• A 99 m3/h feletti lekötéssel rendelkező fogyasztási helyek esetében sincs nominálási

kötelezettség. a kereskcdő ad napi igénybejelentést. melynek esetleges költségét a
molekulaár tartalmazza.

8. Fizetési Feltételek. számlázás:
Kereskedő két számlát állít ki:

a. Fix RHD (kapacitás-lekötési díj)
b. Molekuladíj és a forgalomarányos RHD díjtétel

Számlázás: felhasználási helyenkénti bontásban.
Számlázás pénzneme:

• RHD: NUF.
• Molekuladíj: HUF. az ajánlatban meghatározott napon/időszakban érvényes

HUF/EUR MNB árfolyam alapján.
• Fizetési határidő: a számla kézhezvételétöl számított 15. nap.

9. Alul- Vagy felülvételezés miatti póidíj (melyet a vevőként szerződő fizet meg):Alulvételezés
esetén a minimum és ténylegesen átvett mennyiség különbözetére a molekuladíj 50%-a a
pótdíj, felülvételezés esetén a sávon kívül fogyasztott mennyiség esetében a molekuladíjon
felül a molekuladíj összegnek 25%-os mértéke a pótdíj. A fizetendő pótdíjat a csoportos
toleranciasáv figyelembevételével kell meghatározni.
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SDURCINS SOURCING HUNGARY KFr.

Sourcing Elmény Alapú Közbeszerzés

Sourcing Hungary Szolgáltató Kit

AJÁNLATA

Békés Város Önkormányzata

részére

Földgáz energia vásárlás tárgyú csoportos önkormányzati
közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása szakértői

támogatással, elektronikus árlejtés alkalmazásával

Készítette: Móczár Benjámin, Sourcing Hungary Kit
Budapest, 2019. január 21.
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SOURCING HUNGARY KFT.

I. Sourcing Hungary Kit — A független beszerzési szakértő

A Sourcing Hungary Kű. energia beszerzésekre szakosodott társaság, melyet abból a célból hoztunk létre,
hogy a fogyasztóknak támogatást nyújtson a szabadpiaci tenderszervezésben, tender elökészítésben
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 közel 4500 beszerzési eljárást folytattunk le 245 milliárd forint összértékben,
tevékenységünkkel 17,6 milliárd forintos megtakarítást értünk cl.
Szakértő tanácsadói csapatunk célja, hogy partnereink beszerzéseit oly módon támogassuk, hogy az
jelentős erőforrás- ás költség megtakarítást eredményezzen. Független szakértői pozíciónkban
meggyőződésünk, hogy segítségünknek köszönhetően megbízóink jelentős előnyöket érhetnek el. Díjaink
rendszerint megtakarítás alapúak, igy garanciát vállalunk a sikerre.

Tények:
• 6 év alatt több mint 4300 sikeres beszerzési projekt lebonyolítása
• Több mint 3000 elégedett ügyfél
• 245 milliárd forintos beszerzési érték
• 17,6 milliárd forintos realizált megtakarítás
• 5228 millió kWh versenyeztetett villamos energia mennyiség
• 1138 millió gnm3 versenyeztetett fóldgáz 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 beszenések
Partneri Szektor Éves mennyiség Elért megtakarítás*
Gyógyszergyár 14.000.000 m3 0,23 FL1m3 — 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 Ftim3 — 1,8%
Tésztagyártó 2.000.000 m3 2.00 FUm3 — 2,3%
Szolgáltató 5.000.000 m3 7,67 Ftim3 — 8,2%

Villamos energia beszenések
Partner / Szektor Eves mennyiség Elért megtakarítás*
Sütőipari társaság 5.000.000 kWh 2.10 FUkWh — 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 3000 elégcdctt ügyfél

SOURCING HUNGARY KFT.

Energia beszerzési referenciák versenyszféra:

O
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Energia beszerzési referenciák - közbeszerzési ügyfelek:
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SOURCING HUNGARY KFT.

Kiemelt referenciák — Centralizált közbeszerzések

‚%

BELUGYMINISZflRIUM

BM Belügyminisztérium Villamos energia: 79,1 Wh 1es szervei • Földgáz energia: 13,3 Mm3

fl ORFK Országos Villamos energia: 50,3 GWh
Rendőr-főkapitányság Földqáz energia: 38,0 Mm3

:NE7MNYFE’JTARO KlebelsbergC KLEBELSBEHG Villamos energia: 82,0 GjWh
KO2GNT Intézményfenntartó Központ Földgáz energia: 42,0 Mm3

• Villamos energia: 90,3 GWbBVK Holding BudapestiBVK4VHOLDING Városüzemeltetési Központ • Földgáz energia: 14,4 Mm3

.‘ SZGYF Szociális és - Földgáz energia: 13,7 Mm3j Gyermekvédelmi Főigazgatosag

NÁK Nemzeti Államigazgatási
• Földgáz energia: 7,9 Mm3Központ ás Kormányhivatalok

Kiemelt referenciák — BVK Holding centralizált közbeszerzései

Jx

Közel fél milliárdot spórol Budapest egy év alatt energia számláin

7-

BVKtHOWJNG 3DK BVKtJHOLDING

BVK Holding Budapesti
Városüzemeltetési Központ

Zrt.

Villamos energia beszerzés
2013. évre

megtakarítás:
286,4 millió Ft

14$ %

BDK Budapesti Dísz-és
BVK Holding BudapestiKözvilágitási Kft

városüzemeltetési Központ .

Dísz-és közvilágítás
beszerzés 2013. évre

megtakarítás:
54,6 millió Ft

3,2%

Földgáz energia beszerzés 2012-
2013. gázévre

megtakarítás:
133,2 millió Ft

19,6%
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Kiemelt referenciák — Több mint 100 önkormányzat

Kiemelt referenciák — Fővárosi kerületek és megyei jogú városok

Budapest
Főváros XIIL
kerület
Angyalföld

SOURCING F{UNGARY KFT.

.

J3z

Budapest
Főváros XV.
kerület
Rákospalota,
Pestújbely,
Ujpalota

Tatabánya
Megyei Jogú
Város

Zalaegerszeg
Megyei Jogú
Város

—

S 4

:Dflj’

LÚD L4

‚

1I J
‚• C:.)

flfwl
L,J

f .

Budapest
Főváros IV.
kerület
Ujp est

Békéscsaba
Megyei Jogú
Város

Eger
Megyei Jogú
Város

Salgótarján
Megyei Jogú
Város

Szekszárd
Megyei Jogú
Város
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SOURCING HUNGARY KFT.

Kiemelt referenciák — Fővárosi Intézmények

l:j’jrqi BVK Holding Zil. Versemjeztetefl mennyiség

E’:L: ‘VH’’ 5,2millióm3

r
Budapest Dísz- és Versenyeztetett mennyiség
Közvilágitási Kft 89,0 millió kWh

‚ Fővárosi Állat- s Versenyeztetett mennyiség
eSt 5,0 millió kWh

Ill JIJAr % I

A I I A I Növénykert 0,8 millió m3

() Fővárosi Önkormányzat Versenyeztetett mennyiség
‘ 1,3 millió kWh

‘ Idősek Otthona 0,8 millió m3

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 Kit — 89 000 000 kWh

• ÉRV Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. —21 250 000 kWh

• Fővárosi Állat- és Növénykert — 5 019 914 kWh

• Szent István Egyetem — 13 839 217 kWh

• Vas Megyei Markusovszky Kórház— 10500000 kWh

Kiemelt referenciák — fdldgáz energia közheszerzés

• Országos Rendőr-rókapitányság — 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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SOURCING HUNGÁRY KFT.

KIEMELT REFERENCIÁINK
Energia beszerzés szakértői tevékenység és közbeszerzési eljárás

lefolytatása

20 13.12.3 l-ig 288 sikeresen lezárt energia beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárást bonyolitottunk le
472 fogyasztó részére, amelyek közül kiemeltük az alábbiakat:

Földgáz energia

Megrendelő Versenyeztetett
. . Megtakaritasmegnevezese mennyiseg

—
I_____

0ágps,Rer-
31 328 890 m3 20,14%

rokapitanysag

Csoportos közbeszerzés

.

felsőoktatási
20 435 799 m3 19,79%

. intezmenyek szarnara
(9 intézmény)

Nemzeti
;“ Államigazgatási 7 971 217 m3 27,73%

‚ Központ

DVKHOWING BVK Holding Zrt. 5 210 074 m3 20,11%

Országos
2 413 842 m3 17.08%

Mentoszolgalat

?H 4.
_________ Rendőrtiszti Főiskola I 505 700 m3 18,04%
#a

‘*1

--

Szentgotthárd Város
I 136 082 m3 19,24%

:. Onkormanyzata

‘ Állami Számvevőszék 93 000 m3 10,87%
Á L LAM I

SZÁMVEVŐSZÉK

7



SOURCING I{VNGARY KFT.

Villamos energia

Megrendelő Versenyeztetett
Megtakarításmegnevezése mennyiség

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

BDIC Budapesti Dísz- es
88 200 000 kWh 3,25%Közvilágítási Kit

..

Csoportos közbeszerzés
felsőoktatási

.. intézmények számára 56 147 013 kWh 23,34%
.M1•’ (IS intézmény)

2013

Csoportos közbeszerzés

I ai Önkormányzatok
17 305 296 kWh 17,35%számára

JJ (19 önkormányzat)

F Budapesti Gazdasági
8 589 733 kWh 15.09%Főiskola

aúJpEsT
Budapest IV. kerület

S 966 000 kWh 5,10%c.m.. Ujpest Önkormányzata

A Fővárosi Állat- és
5 019 000 kWh 14,77%$‘It Növénykert

. gUDArtSli
ALLATKER I

Első Magyar Kórház

[91
Klaszter (Toldv Ferenc

Kórház. Nagykőrösi 4 299 943 kWh 2,07%
Szakkórház, Albert
Schweitzer_Kórház)

( Fővárosi
Önkormányzat Idősek

4 252 000 kWh 16.86%
Fö,*,,ö.*t?4fl.t

Otthona (csoportos
közbeszerzés)

Állami Számvevőszék I 012 892 kWh 21,38%
Á L L AMI

SZÁMVEVŐSZÉK
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Kiemelt referenciáink a versenyszférában

Riehter Gedeon I 15 000 000 kWh Folyamatos

RIChTER GLDLOS
Vegyészeti Gyár Nyrt. éves mennyiség együttműködés

2009 óta

Székesfehérvári 50 000 000 m3 Megtakarítás

Fűtőerőmü Kit. versenyeztetett mértéke nem
mennyiség 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.

Jsourcing Hungary Kit. nyilvántartási sorszáma a közbeszerzési tanácsadók névjegyzékben:

Társaságunk rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott mértékű felelősségbiztositással, melynek
mértéke 50 Millió Ft, Így eléri a külön jogszabályban meghatározott mértéket. A felelősségbiztositás
kötvényszáma: 269517781.

Projekt szerep: ]Projektvezető, beszerzési szakértő

Neve: Szabados László, közbeszerzési üzletág-igazgató
Terület: viIlamos és üildgáz energia közbeszerzés, elektronikus árlejtés. egyéb beszerzés

Állami Számvevőszék — Földgáz és villamos energia közbeszerzés
BVK Holding Zrt. — Földgáz és villamos energia közbeszerzés
BDK Kit. — Dísz- és közvilágítás közbeszerzés
BKK-Közút Zrt. - Földgáz és villamos energia közbeszerzés
Ujpest Onkormányzata, Ujpesti Vagyonkezelő Zrt.
Megyei intézményfenntartó Központok (Jász-Nagyun-Szolnok, Nógrád, Somogy) -

Földgáz és villamos energia közbeszerzés
Referenciák: Nemzeti Allamigazgatási Központ ás Kormányhivatalok központosított

közbeszerzése - Fö ldgáz energia közbeszerzés
Fővárosi Törvényszék - Földgáz energia közbeszerzés
Hajdúszoboszló Város Onkormányzata - Földgáz energia közbeszerzés
Zalaegerszeg MJV — Földgáz energia közbeszerzés
Székesfehérvári Fűtőerőmü Kit - Földgáz energia beszerzés
Első Magyar Kórház Klaszter— Villamos energia közbeszerzés
1ERV Zrt. - ViLlamos energia közbeszerzés
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Projekt Szerep: jProjektvezető, beszerzési szakértő
Neve: JKun Attila, stratégiai igazgatú

Terüler Villamos energia és Földgáz energia tenderek lebonyolitása hazai nagyfogyasztók
részére

BVK Holding Zrt. — Földgáz és villamos energia közbeszerzés
BDK K. — Dísz- és közvilágítás közbeszerzés
Coop Hungary — Földgáz beszerzés
Szentendre Városüzemeltetés — Földgáz és villamos energia
Pannon Egyetem — Villamos és fZildgáz energia beszerzés
Szent István Eavetern — Földáz eneraia beszerzésReferenciak:
Rendornszti Foisko(a — Foldgaz energia beszerzes
Budapesti Gazdasági Főiskola — Földgáz és villamos energia beszerzés
Markusovszky Kórház — Villamos energia és fdldgáz beszerzés
Obudai Egyetem — Földgáz és villamos energia beszerzés
Eger MJV Onkormányzata és intézményei — Földgáz energia beszerzés
Heves Megye Onkormányzata és Intézményei

Projekt szerep: Közbeszerzési szakértő, projektvezető

I Dr. Bárczi Péter, közbeszerzési szakértő
Neve: közbeszerzési szakértő, Jogász, energetikai szakjogász (otamatha. elektronikus

árlejtés szakértő

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

Országos Rendőr-főkapitányság — fóldgáz és villamos energia közbeszerzés
Belügyminisztérium — fdldgáz és villamos energia közbeszerzés
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ — fdldgáz és villamos energia
közbeszerzés
Szociális és Gyermekvédelmi Föigazgatóság — főldgáz energia közbeszerzés
Hajdúszoboszló Város Onkormányzata — fdldgáz energia közbeszerzés
Budapesti Operettszinház — földgáz energia közbeszerzés
Állami Számvevőszék— villamos energia közbeszerzés

Referenciák: Budapest IV. kerület Önkormányzata — villamos energia közbeszerzés
Budapest Xlii. kerület Onkormányzata — villamos energia közbeszerzés
Budapest XV. kerület Onkormányzata — villlamos energia közbeszerzés
Eger MJV Onkormányzata — villamos energia közbeszerzés
Salgótarján MJV Onkormányzata — villamos energia közbeszerzés
Tatabánya MJV Onkormányzata — villamos energia közbeszerzés
Nyugat-magyarországi Egyetem — (bldgáz és vilLamos energia közbeszerzés
Szentgotthárd Város Onkormánv7ata — íbldgáz energia közbeszerzés
Mosonmagyaróvár Város Onkormányzata — földgáz energia közbeszerzés
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rProjekt Szerep: IKözbeszerzési szakértő, projektvezető

Berta Ferenc, közbeszerzési szakértőNeve: . ‚ . .

hivatalos kozbeszerzesi tanacsado (540.), elektronikus arlejtes szakerto

TerüIet Árubeszerzés, szolgáltatás-megrendelés, építési beruházás, építési koncesszió,
szolgáltatási koncesszió, tervpályázat, fd ldgáz energia, villamos energia

Szent István Egyetem — rdldgáz energia közbeszerzés
Budapesti Gazdasági Főiskola— földgáz energia közbeszerzés
Rendőrtiszti Főiskola— röldgáz energia közbeszerzés
Eger MJV Onkormányzata és intézményei— rdldgáz energia közbeszerzés
Fővárosi Állat- és Növénykert — villamos energia közbeszerzés

Referenciák: Nitrokémia Zrt. — villamos energia közbeszerzés
Paks Város Onkormányzata — villamos energia közbeszerzés
DUNA TV — villamos energia közbeszerzés
Várpalota Város Onkormányzata és Intézményei — villamos energia közbeszerzés
Toldy Kórház — villamos energia közbeszerzés
Heves Megyei Múzeumi Szervezete — villamos energia közbeszerzés

V. Szolgáltatási csomag — csoportos fdldgáz energia közbeszerzés

Sourcing Elmény Alapú Közbeszerzés

KÖZBESZERZÉS

+ opclonálisan: folyamatos rendelkezésre állás, piaci Információszolgáltatás, sajtó és
marketing megjelenés, jogi szakismeretek, energetikai szakjogászi ismeretek

‚ KÖZBESZERZÉSI
HITÓSÁG

Sourcing Hungary Kft. elsők között, önkéntesen csatlakozott
a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács
által kibocsátott Közbeszerzési Etikai Kódexhez.

Társaságunk közbeszerzési eljárások teljes kőrű lebonyolítását vállalja a szükséges erőforrások
biztosításával, igy 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 bztosítjuk, valamint alkalmazzuk a
versenyszférában népszerű elektronikus árlejtést.

SOURCING
/i

5 szolgáltatás 1 kézből:

• Közbeszerzési szakértelem
• Műszaki szakértelem
• Beszerzési szakértelem

Elektronikus árlejtés
• Projekt menedzsment

II
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Komplex szolgáltatás csomag egy kézből:

• Projekt menedzsment, beszerzést előkészítő energia szakértői tevékenység.

• Közbeszerzési eljárás lebonvolítása, hivatalos közbeszerzési tanácsadóval.

• Elektronikus árlejtés lebonyolitása informatikai háttér és szakértők biztosításával.

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

V.I.1. A verseny piaci beszerzéssel kapcsolatos szakmai konzultáciő, 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
módszerekröh eszközökről.

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

A jelenlegi energia szerződések vizsgálata és a jelenlegi árszint megállapítása, éves kőltségszint, becsüli
érték, bázis érték definiálása, ajelenlegi 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.

VAJ. 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 elkészitjük a közbeszerzési eljárás műszaki
dokumentációját.

• fogyasztási adatok meghatározása, adattiszt itás

• fogyasztási adatok rendszerezése

• 12 havi számlák vizsgálata, értékelése

• a lekötött kapacitás adatok bekérésének támogatása

• műszaki dokumentáció összeállítása

V.1.4. Az eljárás projekt ütemtciwénck kialakítása

A szabad piaci tender lebonyolítás menetrendjének. mérróldkőveinek, 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 csoportos (Ndgáz energia beszerzésre
Ajánlatuk keretében vállaljuk a teljes közbeszerzési eljárás lebonyolitását.

V.2.l. Közreműködés közbeszerzési eljárás előkészítő dokumentumok elkészítésében

• közbeszerzési eljárás inditólapja 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 KfI. által lebonyolitott 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. birálati szempontok súlyozások meghatározás

• a szerződéses peremfehételek 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 ajánlali 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.25. 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 dokurnentumainak honlapon történő megjelentetésének

előkészítése

V.3. Elektronikus árlejtés alkalmazása — opcionális
A közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási
az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.)
hatálybalépésével az állami szektorban is lehetőség van az elektron
Ennek eredményeképpen az állami költségvetésből gazdálkodó
megnyílt a lehetőség a versenyszférában rendkívül népszerű aukció
keretében.

cselekmények szabályairól. valamint
Kormányrendelet 2008. január l-jel
ikus árlejtés (aukciók) alkalmazására.
egységek, intézmények számára is

alkalmazására a közbeszerzési eljárás

Az általunk alkalmazott szoftver megoldás megfelel a 257/2007. kormányrendeletnek.
Társaságunk szakemberei több ezer elektronikus aukció lebonyolításában
eredményeképpen nagyfokú tapasztalattal rendelkezünk Így biztosítva az
szükséges informatikai hátteret és szakértői támogatást.

vettek részt, amelynek
elektronikus árlejtéshez

1. fázis 2. fázis 3. fázis 4. fázis 5. fázis

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

Biztositjuk a lebonyolításhoz szükséges informatikai hátteret, valamint szoftver alkalmazáshoz szükséges
technikai feltételeket, adattárolást, üzemzavar elháritást, 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

Az elektronikus árlejtés helye az eljárásban

Az elektronikus árlejtés folyamata

_______________

Ai1::r

A rendszer

ánk

biztosítása
szempkak t

hetőségének

ttse
Árlejtés
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adatíeldolgozás, adattárolási szolgáltatás

V.3.3. Elektronikus árlejtús stratégia kialakitása
Az elektronikus árlejtés nem csodaszer. így kiemelt előkészületet igényel, különösen energia tenderek
esetében. Egy nem megfelelő aukciós típus, illetve kedvezőtlen aukciós beállitás, 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 liciténéket 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 beállitások 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 árlejrés 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 vezetöségi 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 riponban
társaságonként és összesítve is megjelenik a bázis ajánlathoz viszonyított elért megtakarítás mértéke
pénznemben és százalékban egyaránt.
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VI. A projekt tervezett ütemterve
A konkrét lebonyolítási ütemtervet szolgáltatásunk keretében készítjük el. Az eljárás előreláthatólag
2019. április IS-ig kerül elinditásra.

VII. Kereskedelmi ajánlat — megtakarítás alapú díjazás
Sourcing Hungary megbízási díj: J Az elért mcgtakarítás 3O%ka*+ÁFA I
* A megtakarítás mértéke a közbeszerzési eljárásban benyújtott írásos alapajánlatokban szereplő
áraklárformulák átlaga alapján számított nettó fajlagos ár (Ft/m3) és a közbeszerzési eljárás lebonyolítását
követően érvényesített szerződött ár közötti különbség, valamint a ténylegesen felhasznált mennyiség
szorzata. A díjazás tartalmazza a hatályos jogsnbálvokban meghatározott kőzbeszerzés hatósági
díjakat Is. A megbízási díj havi a szerződéses időszak során 24 havi részletben kerül kiszámlázásra 30
napos fizetési határidővel.

VIII. Ajánlattevő

Soureing Hungary Kft.
Adószám: 14198391-2-41, Cégjegyzékszám: 01-09-893344
Képviselő: Szabados László, cégvezető
Cím: H-I 138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.
Telefon: +36-1-769-Ot -70, Fax: +36-1-877-6275
Email: sourcinw1isourcintz.hu, web: www.sourcing.hu

Kapcsolattartás:
Sourcing Hungary Kit
Móczár Benjámin, kiemelt ügyfél menedzser
Telefon: +36-70-367-0862.
Email: bmoczar?sourcina.hu
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