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Tisztelt Képviselő-testület!

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) értelmében 2003.
január l-tő! választhatnak kereskedőt vagy egyetemes szolgáltatót a fogyasztók. Ennek lényege,
hogy az egyetemes szolgáltatókon túl a fogyasztók a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal (MEKLi) által engedélyezett szabadpiaci energiakereskedőktől közvetlenül versenyeztetés
útján tudják beszerezni a működésükhöz szükséges vezetékes villamos energiát.

Önkom-iányzatunk 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 fogyasztóinkat
egy közös beszerzésben kezelni.

Érdekérvényesítési lehetőségeinket tudjuk még növelni azzal, hogy más önkormányzatokkal
közösen szerezzük be villamos energia szükségleteinket. amivel a méretgazdaságosságból adódón
további árelőny érhető el ajelenleg érvényes egyetemes szolgáltatói árakkal szemben.

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

Önkormányzatunk nem rendelkezik energia beszerzési szervezettel. így az egyedi és speciális
energia beszerzéshez kapesolódóan felmerülö energetikai-, jogi-, közbeszerzési- és elektronikus
beszerzési kérdések is megválaszolásrn kerülhetnek egy megfelelő szakértelemmel renclelkezö
lebonyolítón keresztül.

A csoportos közbeszerzési modell számol független közbeszerzési szakértő társaságok
megjelenésével, amelyek eljárás lebonyolítóként tőrténő alkalmazásával megnyílik a lehetőségünk
naprakész energiapiaci információkhoz jutásra, műszaki-, jogi- és közbeszerzés szakmai szakértői
felkészültségre, valamint elektronikus árlejtés alkalmazására az eljárás sikeres és eredményes
lebonyolítása érdekében. továbbá megnyílik a lehetőség egy optimalizált energia szolgáltatási
portfólió kialakítására.
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A Sourcing Hungary Kft. Magyarország piacvezető független beszerzési szakértő szervezete.
Küldetésük szakértő szolgáltatóként a legnagyobb pénz. idő és energia megtakarítás elérése
ügyfeleik számára. A szakértőik által 2008 óta támogatott projektekben 3800 fogyasztónúl
összességben 398 milliárd forintos összértékben bonyolítottak Ic energia beszerzéseket, 37 milliárd
forintos megtakarítást elérve. Közbeszerzési tanácsadó szervezetként pedig 370 energia beszerzés
tárgyú közbeszerzési eljárást bonyolitottak le 970 fogyasztó (több mint 200 önkonnányzat. MW,
IZvárosi kerület. Főváros) számára, évente legalább 10 csoportos eljárást lebonyolítva.

Önkormányzatunk tud csatlakozni a Sourcing Hungary Kft. által szervezett, a Magyar Energia
Beszerzési Közösség (MEBEK) keretében lebonyolítandó, csoportos villamos energia
közbeszerzéshez a 2020-2021. évre vonatkozóan. A csoportos közbeszerzéshez történő
csatlakozáshoz egy szindikátusi szerződés / tagfenntartó nyilatkozat aláírása szükséges, amellyel
csatlakozunk a gesztor ajánlatkéröhöz. A lebonyolító Sourcing Hungary Kft. 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, hogy önkonnányzatunk és intézményei összes villamos energia fogyasztási
helyével csatlakozzon a Soureing Hungary KR. által szervezett, MEBEK csoportos közbeszerzéshez
teljes ellátás alapú villamos energia és közvilágítás állátásúra vonatkozóan a 2020. január I -töl
2021. december 31-ig tartó szerződéses idöszakra.

Kérem a Tisztelt Képviselö-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

Határozati lavaslatok:

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenntartja tagságát a közös villamos
energia beszerzésre Mosonmagyaróvár gesztorságával.
2. 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 arra1
hogy a közös villamos energia beszerzés ügyében eljárjon.

Határidő; értelem szerint
Felelős: [zsó Gábor polgánnester

Békés, 2019. január 24.

I óGá or
95-LO 1’ gármester

Jogi ellenjegyző
r

Pénzügyi ellenjegyző
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NYILATKOZATA TAGSÁG FENNTARTÁSÁRÓL

Piecznz/,zi/iinz

I Ác c/i cobb L ‚iLl . ww ak L/t; L wick i dc/i biz ci Soz,, ini lliin,ci,t Ii_ti JIILIIC fiit’i, t/c 11 tik I 41cl ik Cc I I %Zc kci lo

s:e;ictcí ci Magyar E’nergici Jjesa’rzJsi ICüzüsség kc’,eté/,cn cl: eneigza piaci hbent/i:óció; kihacncí/ia csoportos
energia heszerzések’t szervez.A cvoportos betc;:csek ti/fal ci csaí/dco:o fogok s:ania;a kedie:Übh /u/fóte/ek crheioek
e/. ja/nt ci s:ene:etck ond/o becc,zései Sülcln. A sn’ne:ő Saiircin Hiillgiin’ Á/t. 10/1/) /jIW’tk/’tüi ininogana Ina;
elzeiglíl /k’:crzJi kö:óvé,’ /Li,’Choósói, egvütws cizelgia h<L’fl?,(’S /c’/o/tta;áót, ;ne/’eknc’k kircönhetőc,, jeiei;tüi
;nt%’takaritaso!caI ;‘ca/i:ó/t a ‚nc’gbcoi s:ónzó;
A bcszccósi kö:ösóg cc/;a, hogy a tagok jfl/d!’óz L’S villamos Cilelgici hCSCITLWt e’tidfcscn kcc/i’c, kihacizá/jah ci

nagyobb ;ticii;wisóqbő/ ós poi’dolióhatúhól fakadó c/ő#tt’ökct, és ci Socirchig Lhiizgcin Kk. ii/ml l’i:tositott cnWgiiI

beszerzési fapaszialatok és szukértele,,: aha! ci tagok s:ónick,i, ci ph:ecu, e/érheti, lega/unwnabh árszintet LV kt’/oI’h
feltételeket, pccic,ohaí /nnco/jnk kt ci s:,badpitict kereskedők pcihci:icucíscii’a/.
A kö:hacccósckrő/ s:óhó 2015 éri CXLÍÍL i (khI.) tllcil,i’J htilcdio cihú icllio:o (;Ijcb;/cifkéiöi;ek ininővü/őj .v:cnc:eick
clöiii/icinek Úgy. hogy je//em:ően cú/szerűégi. gccdascigi negfüti?o/ósbó/ mcís. zigicuic.vak :Ijtul?/tilkérőliOk ilioiosü/o,
hason/ó hcs:crnsi igé;iiű s:cne:ewkkc/ ccÜit kivó,nmk közbeszerzési e/jó rést lelo/t/a/ni ccci: /e/icfővégc iciti több
:Ijci;z/cukérőtick kö:ö.vcn kö:hes:er:ési c/jcirós nzcghidiiaLvára ús lejo/vitt!úcúra,

Fentiek alapján Alulírott. minta

Békés Város Önkormányzatn 5630 Békés. Petöfl u. 2. sz.

szervezet törvényes képviselője n y i I a I k ozo m,

hotzy fenn kívánjuk tartani az általam képviselt szervezet tagságát a Sourcing Hungarv Kit. mint Független energia-
beszerzési szakértő által szervezett közös energia-beszerzési közösségben, azaz a feladatokat koordináló Gesztor által
képviselt csoportos, villamos energia beszerzésre irányuló közheszerzúsi eljárásban ajánlatkérőként kívánunk
megjelenni.

Intézményi adatok

Név:

Székhelv:

Adószám:

Szám)ázási cím:

Államháztartási azonosító / Cégjegyzékszám:

Képviseletre jogosult személy neve:

Nyilalkozatom aláírásával tudomásul veszem, hogy a 2015. szeptember 3-án aláírt Szindikátusi Szerzödés az aláirástól
szömítottan változatlan tartalommal hatályban maradt. Kijelenteni továbbá. hogy a Szindikátusi Szerződés közös
közbeszerzési eljárás feltételeit tartalmazó 2. számú mellékletét megismertem ás az abban foglaltakat elfogadom.

Kelt: Békés, 2019. január 24.

Ajánlatkérö tag
képviseletében:

Izsó Gábor polgármester (aláíró neve)
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2. sz. Melléklet a tagság fenntartásáról szóló nyilatkozathoz

AZ ADOTT KŐZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK ÉS
FELTÉTELEK

I. A Gesztor neve és székhelye: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (9200
Mosonmagvaróvár. Fő u. 1)

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

3. Szerzödési időszak: 2020. január 01. 00:00 CET — 2021. december 31. 24:00 CET közötti
időszak

4. Az alkalmazandó közbeszerzési eljárás lefolytatása a mindenkori hatályos Kbt. szerint.

5. Az ajánlati ára vonatkozó információk: nettó energia fix díj az Összes telephelyre HUF/kwh.

Az ajánlat ár tartalmazza: A villamos energia és kiegyenlítő energia költségét. a mérlegköri tagsági
díjat. a határkeresztező kapacitás díját.

Az ajánlati ár nem tartalmazza: A rendszerhasználati díjakat, a VET 147. *-ában szereplő
pénzeszközöket. a jövedéki adót, a jogszabályban felmerülő egyéb adókat, illetékeket. valamint a
KAT pénzeszközt (a megújuló energiaforrásokból és a hulladékból nyert energiával termelt
villamos energia kötelező átvétele).

6. Rendszerhasználati díjak: a rendszerhasználati díjakat a nyertes Ajánlattevő részére szükséges
megfizetni.

7. Fizetési határidő: a számla kézhezvételétöl számított IS. nap.

8. Toleranciaszint: A Fogyasztás a csoportos beszerzésben szereplő szervezetek fogyasztási helveit
együttesen kezdve a szerződött mennviségtől éves szinten + 50 %-kal eltérhet változatlan feltételek
melletti elszámolással. (A szerződött mennyiség a tervezett villamos energia felhasználás 80%-ának
megfelelő mértékű.)

9. Alul- vagy felülvételezés miatti pótdíj (melyet a vevőként szerződő Fizet meg): Alulvételezés
esetén az Ajánlatkérőként szerzödő Félnek a szerződés szerinti mennyiségböl át nem vett mennyiség
nyertes Ajánlattevő által megajánlott nettó energiadíj egységárát meg kell fizetnie, kivéve, ha az
alulvételezés oka Vis Major vagy olyan körülmény, amely nyertes Ajánlattevőnek felróható.

Felülvételezés esetén a sávon kívül fogyasztott mennyiség esetében az energiadíjon felül az
energiadíj összegnek 10%-os mértéke a pótdíj. Elszámolás éves szinten.

A fizetendő pótdíjat a csoportos toleranciasáv %gyelernbevételéve kel] meghatározni.
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SZINDIKÁTUSI SZERZŐDÉS

Prewnbulunz

A közbeszc’rzésekről szóló hatályos to énv (a továbbiakban: Kbt.) alanyi hatálya alá tartozó
Ajánlatkérőnek minösülő szervezetek dö;;tlwí;zek hoj,i’ jellemzően eélsze;űségi. gazdasági
megfontolásból tizás, ugyancsak Ajánlatkérőnek nzinővzilő, hasonló beszerzési zgc;nz: szervezeíekke/

együtt kívánnak közbeszerzési eljárást lejbivtatni. Az cijánlcnkérőként nzegieleno valamemzj’i
szervezetet megilletik a Kbt-ben meghatározott jogok és terhelik a Kbt-ben meghatározott
kötelezettségek, valamint valamennyi szenezet kötelezettsége a KIn-ben meghatározott jé/adatok
telfeítése isA: ajánlatkérónek minősülő szervezetek a közöttük létrejött i,wgállapocláshan
rögzítettek szerint maguk közül valamely szervezetet (gesztoJt) felhataknazhatnak arra, hogi
nevükben az ajánlati felhívás I. i. pon/jában — kapesolattwtó. iezetó a/ánlatké,őként/elenjen meg.

Az előzöekben foglaltnkra tekintettel jelen okirat valamennyi aláirója, köztűk a Békés Város
Onkormányzata (intézmény neve) (székhelye: 5630 Békés. Petőfi u. 2. sz., adószáma. 15725060,
képviseli: Izsó Gábor polgármester, Tárnok Lászlóné jegyző) 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 üggetlen
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
villamos energia beszerzési feladatainak összehangolására, valamint villamos energiaszükségletük
közös közbeszerzési eljárásban törtnő beszerzésére a mindenkori Gesztor koordinálása mellett, az
alábbi tartalommal:

I. Az eyüttműködés célja

1.1. Ajánlatkérők — a Sourcing Hungary Kfl. 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 közősség.
Ajánlatkérök érdekeltek abban. hogy a saját és intézményeiki’teleplelyeik energia-beszerzési
feltételeit optirnalizálják. összehangolják, és ezáltal működési kőltségeiket csökkentsék.
Ajánlatkérök együttműködésének célja tehát. hogy a liberalizált energia piacon közös összefogással,
közös beszerzés keretében kiaknázzák az egyéni energiaigények összesítéséböl fakadó előnyöket.

1.2. Ajánlatkérök jelen Szindikátusi Szerződésbe foglalt együttműködésének a célja a közös
energia-beszerzés feltételeinek a megteremtése, a beszerzés formális és tartalmi kereteinek
meghatározása, az energia beszerzés végrehajtásárn vonatkozó felhatalmazások megteremtése és a
közös energia beszerzés érdekében vállat kötelezettségek meghatározása.

1.3. 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 kapacitásaik és
energia felhasználásaik összesítésével — energia beszerzési közösséget hoznak létre, és a mindenkori
Gesztor által képviselt ajánlatkérői csoportként fellépve, a mindenkori Gesztor koordinálásával
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teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés megkötésére 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 ajánlatkérönek minősülő szervezetek is csatlakozzanak, ha
ezen alanyok elfogadják és magukra nézve kötelezőnek ismerik cl a Szindikátusi Szerződésbe
foglalt szabályokat, továbbá vállalják a közös energia beszerzéssel kapcsolatos együttműködést. A
csatlakozással ezen alanyok jelen Szindikátusi Szerződésben Ajánlatkérönek minősülnek.

11. Az eavüttműködés hatálya

11.1. Jelen Szindikátusi Szerződést Ajánlatkérők és a Sourcing Hungary Kft. határozatlan
időtartamra kötik.

11.2. Jelen Szindikátusi Szerződés rendelkezései a Szindikátusi Szerződés megkötését követöen
indított valamennyi csoportos villamos energia beszerzésre irányuló közbeszerzési eljárásra
alkalmazandóak. Ajánlatkérők tudomásul veszik, hogy a Szindikátusi Szerződés időbeli hatálya
alatt felmerülő villamos energia beszerzéseik esetén az adott közbeszerzési eljárásban való —

ajánlatkérőként történő — részvételhez nem kell újabb Szindikátusi Szerződést kötniük.
Mindösszesen az aktuális csatlakozási nyilatkozat kitöltése és aláírása szükséges ahhoz, hogy a
jelen Szindikátusi Szerződést aláírók ajánlatkérőként részt vehessenek a csoportos közbeszerzési
eljárásban.

11.3. 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
12010501-0l001641-00100006 számú bankszámlájára köteles átutalni legkésőbb a Szindikátusi
Szerződés felmondásától számított 15 napon belül.

11.4. 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 Szindikátusi
Szerződéssel létrehozott ajánlatkérői csoportból.

11.5. Valamely ajánlatkérő kilépése nem érinti az V. pontban foglalt kötelezettségek teljesítését,
valamint az egyes Ajánlatkérők és a Sourcing liungary Kft. között külön-külön megkötött
megbízási szerzödések hatályát.

11.6. A Sourcing Hungary KR kilépése esetén a jelen Szindikátusi Szerződéssel létrehozott
ajánlatkérői csoport feloszlik.

III. Az eyüttműködés tartalma

111.1. Ajánlatkérök kötelezik magukat arra. hogy villamos 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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lLl.2. Ajánlatkérök a Szindikátusi Szerzödéssel érintett közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatására mint
hivatalos közbeszerzési tanácsadót a Sourcing Hungary Kü-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 Kü-t a közbeszerzési eljárással
kapcsolatos feladatokban.

111.3. Ájánlatkérők kötelezik magukat a közös közbeszerzési eljárás(ok)ban való részvételre ás az
eljárás(ok) eredményeként létrejövő energia-kereskedelmi szerződés(ek) megkötésére. A
energiakereskedelmi szerződés(ek) feltételeit jelen Szindikáwsi Szerzödés mindenkori 2. számá
melléklete tartalmazza. Ajánlatkérők ezen szerződéses feltételeket minden egyes, a Szindikátusi
Szerződés hatálya alá tartozó közbeszerzés során egyedileg határozzák meg.

111.4. A mindenkori Gesztor Ajánlatkérö személyéről a Sourcing I lungary KEt jelen Szindikátusi
Szerződés mindenkori 2. számú mellékletében tájékoztatja az érintett Ajánlatkérőket.

111.5. Ajánlatkérök kötelezik magukat arra, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő
energia-kereskedelmi szerződés megkötésének elöfeltételeként 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.

111.6. Ajánlatkérők a Szindikátusi Szerződés aláírásával felhatalmazzák a mindenkori Gesztort,
hogy a közbeszerzési eljárás(ok)ban nevükben ajánlatkéröként fellépjen, a közbeszerzési eljárás
során szükséges döntéseket meghozza, a Birálóbizottság tagjainak kijelöléséröl — 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.

111.7. A csatlakozó Ajánlatkérök felsorolását tartalmazó lista jelen Szindikátusi Szerződés
elválaszthatatlan részét képezi és azt a mindenkori 1. számú melléklet tartalmazza.

111.8. Ajánlatkérők kötelezik magukat arra. hogy a Szindikátusi Szerződés céljainak elérése
érdekében a közös közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatása során jóhiszemüen. a tölük elvárható
mértékben együttműködnek egymással és az eljárás lefolytatására megbízott Sourcing Ilungarv KQ
vel, továbbá minden szükséges döntést meghoznak, illetve intézkedést megtesznek annak
érdekében. hogy a Szindikátusi Szerződés céljai megvalósul janak.

111.9. Ajánlatkérők kötelezik magukat a jelen Szindikátusi Szerződés teljesítéséhez és
elszámolásához szükséges adatszolgáltatásra a Sourcing Hungary Kit felhívása szerinti módon ás
időben. Ajánlatkérők a Szindikátusi Szerződés aláírásával felhatalmazzák a Sourcing liungary Kit-t
a rendelkezésére bocsátott adatok kezelésére és szükség esetén azok továbbítására — a közös
energia-beszerzéshez kötött célból.

111.10. A Soureing Hungary Kft. Ajánlatkérők megbízásából a közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatása
során az alábbi tevékenységeket végzi:

I. A közbeszerzési eljárás ütemtervének kialakítása
A Sourcing Hungary Kit a mindenkori Gesztor közreműködésével a közbeszerzési eljárás
menetrendjének. mérföldköveinek. feladatainak, határideinek figyelembevételével az
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egyes eljárási cselekmények határidejét tartalmazó — ütemtervet határoz meg, amelyet az
Ajánlatkérők fogyasztói igényei és a törvényi rendelkezések figyelembevételével alakít ki,
valamint gondoskodik a határidők. Feladatok teljesítéséről ás betartatásáról.

2. Az ajánlatkéréshez szüksées információiény meghatározása
A Sourcing Hungary Kft. meghatározza a közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges
információigényt, amelyet az Ajánlatkérök részére megküld a szükséges iránymutatásokkal,
sablonokkal együtt.

3. Ajánlatkérési konceDció. stratéaia kialakítása
A rendelkezésre álló információk alapján az adatok előzetes értékelését követően, az
aktuális piaci információkat felhasználva a Sourcing Hungary Kft. maghatározza az
ajánlatkérési koncepciót és kidolgozza az ajánlatkérési stratégiát.

4. Eljárási feltételek mezhatározása
Az Ajánlatkérők fogyasztási szokásait Figyelembe véve az ajánlatkérési koncepció és
stratégia mentén a Sourcing Hungary Kit meghatározza a közbeszerezési eljárás
legmegfelelőbb fajtáját ás az eljáráshoz szükséges dokumentumok tartalmát, az alkalmassági
feltételeket, az ajánlatok érvényességi feltételeit ás az ajánlattételi dokumentáció feltételeit,
különös tekintettel az eljárás eredményeként megkötendő energia-kereskedelmi szerződés
feltételire.

5. Szakmaila mezalanozott ajánlati felhívás és dokumentáció elkészítése
A fogyasztási szokások ás meghatározott feltételek mentén a Sourcing Hungary Kit — a
mindenkori Gesztor közreműködésével — elkészíti az ajánlati felhívást és az ajánlattételi
dokumentációt.

6. A közbeszerzési eljárás lefolytatása
A Sourcing Hungary Kft. az Ajánlatkérők nevében lefolytatja a közös közbeszerzési eljárást,
mely során ajogszabályokban meghatározott módon jár el, biztosítva az eljárás
átláthatóságát ás nyilvánosságát, a verseny tisztaságát, az ajánlatevők
diszkriminációmentesen történö kezelését ás esélyegyenlőségét. Az eljárás során a lehető
legkedvezőbb feltételek elérése érdekében a Sourcing Hungary Kü. elektronikus árlejtést
alkalmaz.

7. Eredmény-értékelés, riport
A közbeszerzési eljárás lefolytatása során a Sourcing Hungary Kit. az ajánlatok értékelését
megkönnyítő. riportot készít, melyet minden egyes Ajánlatkéröhöz eljuttat. A riport
tartalmazza az ajánlattevök adatait, a beérkezett ajánlatok számát, értékét, az elektronikus
árlejtés eredményét. valamint ajánlatkérőnként bemutatja az elért megtakarítás százalékos ás
összegszerű mértékét. A riport statisztikai és grafikai elemeket egyaránt tartalmaz.

111.11. Ajánlatkérök a Szindikátusi Szerződés aláírásával tudomásul veszik ás elfogadják a
közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatására vonatkozó alábbi peremfeltételeket:

I. Ajánlatkérők tudomásul veszik, hogy a nyertes ajánlattevő
azonos feltételekkel. de ajánlatkérönként külön-külön
energiakereskedelmi szerződést.

2. Az eredményes közbeszerzési eljárás alapján minden ajánlatkérőt kizárólag
fogyasztási mennyisége tekintetében terhel szerződéskötési kötelezettség a
ajánlattevővel.

3. A közbeszerzési eljárás(ok) során — jelen Szindikátusi Szerződés rendelkezéseit is
figyelembe véve — valamennyi ajánlatkérő, ideértve a gesztor ajánlatkérőt is egyenrangú
félként szerepel az eljárásban, azonos jogosultságokkal és kötelezettségekkel.

4. Ajánlatkérők tudomásul veszik, hogy a közbeszerzési eljárás(ok) szakértői támogatását
kizárólagosan a Sourcing Hungary Kft. — mint a Magyar Energia Beszerzési Közösséget

valamennyi Aj ánlatkérővel
köti meg a villamos

a saját
nyertes
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megszervező bejegyzett hivatalos közbeszerzési tanácsadó szervezet — jogosult ellátni
hivatalos közbeszerzési tanácsadók és energia-beszerzési szakértők alkalmazásával.

5. Ajánlatkérők tudomásul veszik, hogy a legkedvezőbb feltételek elérése érdekében a
közbeszerzési eljárás(ok) során elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor,

IV. Díj azások 6s elszámolások

IV.l. Ajánlatkérök megállapodnak abban, hogy a közbeszerzési eljárás(ok)sal kapcsolatos
előkészítő tevékenységeik vonatkozásában felmerülő költségeiket maguk viselik.

lV.2. A Sourcing Hungary Kfi., mint közbeszerzési tanácsadó és energia-beszerzési szakértő
megbízási díjainak kifizetése és elszámolása az egyes Ajánlatkérökkel külön-külön megkötött
egyedi szerződések alapján történik.

IV.3. A közös közbeszerzési eljárás(ok) hirdetményeinek közzétételével kapcsolatos költségeket a
Sourcing HLmgary Kft. viseli, akit megillet a dokumentációk értékesítéséből befolyó bevételek,
melyet elsősorban a közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatásával kapcsolatban felmerülő költségek és
kiadások fedezésére fordít.

tV.4. A jelen Szindikátusi Szerződésben vállalt kötelezettségek megszegéséből eredő károk
megtérítésére minden esetben kizárólag a szerződésszegésértogsértésért felelős ajánlatkérő
köteles; ideértve egy esetleges jogorvoslati eljárás eredményeként kiszabott bírság és ajogorvoslati
eljárási költségeinek megfizetését is.

V. Titoktartás, InformációbiztonsáR

V. I. Ajánlatkérők és a Sourcing Hungary Krt. (a továbbiakban együtt: Felek) megállapodnak abban,
Hogy a Szindikátusi Szerződés kapcsán egymáshoz eljuttatott adatok és információk tekintetében —

azok bizalmas mivolta miatt — titoktartási kötelezettség terheli őket. Ennek megfelelően Felek
kijelentik, hogy az együttműködés teljesítése során tudomásukrajutó valamennyi információt és
adatot bizalmasan kezelnek és gondoskodnak arról, hogy alkalmazottaik és esetleges alvállalkozóik
is ennek megfelelően járjanak 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 ajelen Szindikátusi Szerződésben foglalt
titoktartással kapcsolatos jogok és kötelezettségek a Szindikátusi Szerződés megszűnését követően
is korlátlan ideig megilletik és kötelezik őket.

V.4. Az ezen részben foglaltak megsértéséből eredö 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 teljes Szindikátusi 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

kőtötték 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.

VI2. Felek megállapodnak abban, hogy a Szindikátusi Szerződés értelmezésével, teljesítésével,
megszüntetésével kapcsolatban közöttűk kialakult vitát egymás között, békés úton tárgyalásokkal
Igyekeznek rendezni.

Vl.3. Felek a Szindikáwsi Szerzödésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
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 egyszerűsitése érdekében az egyes Ajánlatkérők
és a Soureing Hungary Kű. Jelen Szindikátusi Szerződést azonos tartalommal külön-külön kötik
meg és írják alá. A Szindikátusi Szerzödést aláíró Ajánlatkérök teljes körű flsorolása a
Szindikátusi Szerződés mindenkori 1. számú mellékletét képezi.

Felek a Szindikátusi Szerződést. mint akaratukkal mindenben megegyező megállapodást. elolvasás
és közös értelmezés után jóváhagyólag írják alá.

Dátum: Békés. január3l Dátum: Budapest, 2015.

Békés Város Önkormányzata Soureing Hungary Kft.
képviseletében képviseletében:

Izsó Gábor Támok Lászlóné Szentpétery Arnold
polgármester j egyzö ügyvezető

Mellékletek:
1. sz. Melléklet: Csatlakozó Ajánlatkérök listája
2. sz. Melléklet: Az adott közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó információk és feltételek
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%- n°’ web: wwv.saurcing.hu

1. sz. Melléklet a Szindikátusi Szerződéshez

CSATLAKOZÓ AJÁNLATKÉRŐK LISTÁJA

Ajánlatkérő neve, Ajánlatkérő Képviseletre A csatlakozás
székhelye adószáma jogosult személy dátuma

neve

II
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2. sz. Melléklet a Szindikátusi Szerződéshez

AZ ADOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK ÉS
FELTÉTELEK

I. A Gesztor neve és székhelye: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (9200
Mosonmagyaróvár. Fő u. 11)

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

3. Szerződési időszak: 2016. január 01. 00:00 CET —2016. december 31. 24:00 CET és 2017.
január Ül. 00:00 CET — 2W?. december 31. 24:00 CET közötti időszak

4. Az alkalmazandó közbeszerzési eljárás típusa: nyílt eljárás

5. Az elbírálás szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

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

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

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

7. Rendszerhasználati díjak: a rendszerhasználati díjakat a nyertes ajánlattevön (kereskedön)
keresztül szükséges megflzetni. azokat a nyertes ajánlattevő (kereskedő) mint közvetített
szolgáltatást számlázza ki.

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

9. Mennyiségi eltérés engedése: igen

10. Toleraneiaszint: a közbeszerzési eljárásban résztvevő Ajánlatkérők felhasználási helyeit
együttesen kezdve éves szinten a Szerződött mennyiség + 50 %. (Szerződődött mennyiség =

Tervezett mennyiség * 0,8)
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Sourcing Elmény Alapú Közbeszerzés

Sourcing Hungary Szolgáltató Kit

AJÁNLATA

Békés Város Önkormányzata

részére

Csoportos önkormányzati villamos energia / közvilágítás
vásárlás tárgyú közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása
szakértői támogatással, elektronikus árlejtés alkalmazásával

Készítette: Móezár Benjárnin, Soureing Hungary Kit.
Budapest, 2019. január 21.
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SOL’RCING HUNGARY KFT.

I. Saurcing Hungary Kft. — A független beszerzési szakértő

A Sourcing Hungary K. energia beszerzésekre szakosodott társaság. melyet abból acélból hoztunk létre.
hogy a íogyasztóknak támogatást nyújtson a szabadpiaci tenderszervezésben, tender előkészitésben
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,
tevúkenységünkkel 17,6 milliárd forintos megtakarítást értünk cl.
Szakértö tanácsadói csapatunk célja, hogy partnereink beszerzéseit oly módon támogassuk, hogy az
Jelentős erőforrás- és költség megtakarítást eredményezzen. Független szakértői poziciónkban
meggyőződésünk. hogy segítségünknek köszönhetően megbízóink jelentős előnyöket érhetnek el. Díjaink
rendszerint megtakarítás alapúak. Így garanciát vállalunk a sikerre.

Tények:

II. Energia tenderek — Tapasztalatok, eredmények
Társaságunk célja. hogy a piacon elérhetö 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

Villamos energia beszerzések
Partner I Szektor Éves mennyiség Elért megtakarítás*
Sütőipari társasáR 5.000.000 kWh 2,10 Ft/kWh — 8,2%
Vegyipari társaság 20.000.000 kWh 1.05 Ft/kWh — 4,9%
Gépipari gyártó 2.500.000 kWh 1.70 Ft/kWh — 6.9%
Fémipari gyártó 40.000.000 kWh 3,34 Ft’kWh — 5.7%
Járműipari gyártó 10.500.000 kWh 7.30 FtJkWh — 15.5%
Elelmiszergyártó 3.300.000 kWh 2,00 Ft/kWh — 7,9%

.

S

.

S

S

6 év alatt több mint 4300 sikeres beszerzési projekt lebonyolitása
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 földgáz energia mennyiség

Partner / Szektor Éves mennyiség Elért megtakarítás*
Gyógyszergyár 14.000.000 m3 0,23 Ft/m3 — 0,3%
Elelmiszer gyártó 1.000.000 m3 4,30 Ft/m3 —4,5%
Fém ipari gyártó 7.000.000 m3 1,80 Ft!m3 — 2,2%
Csomagolóipari társaság 9.000.000 m3 1,40 Ft/m3 — 1,8%
Tésztagyártó 2.000.000 rn3 2,00 Ft!m3 — 2,3%
Szolgáltató 5.000.000 m3 7.67 Ft/m3 — 8,2%
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III. Referenciák — Több mint 3000 elégedett ügyfél

SOURCING HUNGARY KFT.

Energia beszerzési referenciák versenyszféra:

Energia beszerzési referenciák - közbeszerzési ügyfelek:

- ÁLLAMI
SZ A M VEVŐ SZÉK
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?4emztti

Aílamigaigatasl
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I IIi It I
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4
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S
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4:
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R 1111 R Gi w

bi I e rb c ck
*

IÚLLICH 0LA1 HOLDING

Lurdy

DOUWE
EG BERTS

‚_?I3OIIUE

tWp

ÉhPA:%

—

I ‘: i :‘.: I

?I!1kZTI,LJ71I
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SOURCING HL’NGARY KFT.

Kiemelt referenciák — Centralizált közbeszenések

RELOOYMINISZTtRIUM BM Belügyminisztérium Villamos energia: 79,1 GIWJi
es szervei Földgáz enerQia: 13,3 Mm3

ORFK Országos Villamos energia: 50,3 GWh
14! Rendőr-főkapitányság • Földgáz energia: 38,0 Mm3

L
SZGYF Szociális és Földgáz energia; 13,7 Mm3Gyermekvédelmi Főigazgatóság

• Villamos energia: 90,3 jWJi
BVKÍt2HOLDINS BVK Holding Budapesti

Városüzemeltetési Központ Földgáz energia: 14,4 Mm3

INTÉZMNYFENNTARTO KlebelsbergC KLEBELSBERG Villamos energia: 82,0 GJNb
KÖZPONT Jntézményfenntartó Központ Földgáz energia: 42,0 Mm3

NÁK Nemzeti Államigazgatási energia: 7,9 Mm3Központ és Kormányhivatalok

Kiemelt referenciák — BVK Holding centralizált közbeszerzései

Közel fél milliárdot spórol Budapest egy év alatt energia számláin

BVKt?HOWING BVK4?HOWING

BVK Holding Budapesti
Városüzemeltetési Központ

Zrt.

Villamos energia beszerzés

2013. évre

megtakarítás:
286,4 millió Ft

14,8%

BDK Budapesti Dísz-és
Közvilágitási Ktt.

Dísz-és közvilágítás
beszerzés 2013. évre

megtakarítás:
54,6 millió Ft

3,2 %

BVK Holding Budapesti
Városüzemeltetési Központ

Földgáz energia beszerzés 2012-
2013. gázévre

megtakarítás:
138,2 millió Ft

19,6 %
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Kiemelt referenciák—Több mint 100 önkormányzat

SOURCING HUNGARY KFT.

4DLI

J
‚ ‘es._1

.J--_ J_ -

Kiemelt referenciák — Fővárosi kerületek és megyei jogú városok

Budapest
Főváros XIIL
kerület
Angyalfőid

Budapest
Főváros XV.
kerület
Rákospalota,
Pestújhely,
Ujpalota

Tatabánya
Megyei Jogú
Város

Zalaegerszeg
Megyei Jogú
Város

Salgótarján
Megyei Jogú
Város

Szekszárd
Megyei Jogú
Város

D!.

Budapest
Főváros IV.
kerület
Ujp est

Békéscsaba
Megyei Jogú
Város

Eger
Megye! Jogú
Város
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SOURCING HUNGARY KFT.

Kiemelt referenciák — Fővárosi Intézmények

BVK HOLDNG ZRI

Kiemelt referenciák — csoportos energia közbeszerzés

• Egyetemek Konzorciuma (9 felsőoktatási intézmény) — 20,0 millió m3
• Nemzeti ÁlLamigazgatási Központ (NAK, 2 I 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 Közvilágitási Kit. —89 000 000 kWh
• ÉRV Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt—21
• Fővárosi Állat- és Növénykert—S 019 914 kWh
• Szent István Egyetem— 13 839 247 kWh

• Vas Megyei Markusovszky Kórház— 10500000 kWh

Kiemelt referenciák — földgáz energia közbeszerzés

• Országos Rendőr-főkapitányság — 34.3 millió m3

• Szent István Egyetem — 3,1 millió rn3

• 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

250 000 kWh

BVK Holding zj Versenyezteten mennyiség

5,2 nhillió 1n3

Budapesti Disz- ÉS Versenyeztetett mennyiség
. Közvilágitási Kit. 89,0 millió kWh

‚\ Fővárosi MIat- És Versenyeztetett mennyiség
eSt 5,0 millió kWh

III »API % II

A I A Növénykert 0,8 millió m3

( Fővárosi Önkormányzat Versenyeztetett mennyiség
1,3 millió kWh

“tr— Idősek Otthona 0,8 millió m3
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SOL’RC]NG HUNGARY KEL

KIEMELT REFERENCIÁINK

Energia beszerzés szakértői tevékenység és közbeszerzési eljárás

lefolytatása

2013.12.31-ig 288 sikeresen lezárt energia beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárást bonyolitottunk le
472 fogyasztó részére, amelyek közül kiemeltük az alábbiakat:

Földgáz energia

Megrendelő Versenyeztetett
. . Megtakaritas

megnevezese mennyiseg

Országos Rendőr-
34 328 890 m3 20,14%

‘ fokapitanysag

m Csoportos közbeszerzés
felsőoktatási

20 435 799 m3 19,79%intezmenyek szamara
cwsa,;, (9 intézmény)

jJ Newzrll Nemzeti

3 Államigazgatási 7 971 217 m3 27,73%
. Központ

BVK’HOWING BVK Holding Zrt. 5 240 074 m3 20,1 1%

Országos
2 413 842 m3 17,08%Mentoszolgalat

- (L
L Rendortiszti Foiskola I 505 700 m3 18,04%

t’

Szentgotthárd Város
I 136 082 m3 19,24%Onkormanyzata

-.: Állami Számvevőszék 93 000 m3 10,87%
Á i L AM I

SZÁMvEvŐSZÉK
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SOURCING HUNGARY KFT.

Villamos energia

Megrendelő Versenveztetett
‚ - Megtakantasmegnevezese mennyiseg

BVKR1HOLDING BVK Holding Zrt. 90 349 432 kWh 14,86%

BDK Budapesti Dísz- és
88 200 000 kWh 3,25%Kozvilagitasi Kul

Csoportos közbeszerzés
felsőoktatási

!j.1 intézmények Számára 56 147 013 kWh 23,34%
ser7. ‚‚.. (15 intézmény)

2013

K) Csoportos közbeszerzés
Onkorrnányzatok

17 305 296 kWh 17.35%szamara
(19 önkormányzat)

°BcF Budapesti Gazdasagi
8589733 kWh IS 09%

LÚJPEST Budapest IV. kerulet
5 966 000 kWh 5,10%

s’.hL’tLa Vjpest Onkormanyzata

Á
( Fovarosi Állat- es

5 019 000 kWh 14,77%$‘Ít Novenykert
UDÁI’trI

ALtATKÍRI

9

Első Magyar Kórház
Klaszter (Toldy Ferenc

Kórház. Nagykőrösi 4 299 943 kWh 2.07%
Szakkórház. Albert
Schweitzer_Kórház)

Fővárosi
Önkormányzat Idősek

4 252 000 kWh 16,86%Otthona (csoportos
F*,t.I

@C.#On közbeszerzés)

Állami Számvevöszék I 012 892 kWh 2 1,38%
ÁLLAMI

SZÁMVEVŐSZEK
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SOURCING HUNGARY KFT.

Kiemelt referenciáink a vcrsenyszférában

i Richter Gedeon 115 000 000 kWh Folyamatos

UH 1W R GEDEON
Vegyészeti Gyár Nyrt. éves mennyiség

együttműködés
2009 óta

Székesfehérvári 50 000 000 m3 Megtakarítástb Fütőerömű K. 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 lebonyolitását. A közbeszerzés szakmai hátterét hivatalos közbeszerzési
tanácsadóval biztosítjuk.

Sourcing Hungary Mi. nyilvántartási sorszáma a közbeszerzési tanácsadók névjegyzékben: 839. Q

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

Projekt szerep: Projektvezető, beszerzési szakértő
{ye: JSzabados László, közbeszerzési üzletág-igazgató
Terület: jvillamos és tóldgáz energia közbeszerzés, elektronikus árlejtés. egyéb beszerzés

I Állami Számvevőszék — Földgáz és villamos energia közbeszerzés
BVK Holding Zrt. — Földgáz és villamos energia közbeszerzés
BDK KfI. — 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 Államigazgatási Központ és Kormányhivatalok központosított

közbeszerzése - Földgáz energia közbeszerzés
Fővárosi Törvényszék -Földgáz energia közbeszerzés
Hajdúszoboszló Város Onkormányzata - Földgáz energia közbeszerzés
Zalaegerszeg MJV — Főldgáz energia közbeszerzés
Székesfehérvári Fütőerőmű Kft - Földgáz energia beszerzés
Első Magyar Kórház Klaszter — Villamos energia közbeszerzés
ERV Zrt. - Villamos energia közbeszerzés
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SOURCING }{UNGARY KFT.

Projekt Szerep: Projektvezető, beszerzési szakértő
Neve: ‘IKun Attila, stratégiai Igazgató

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

BVK Holding Zrt. — Földgáz és villamos energia közbeszerzés
BDK Kit. — Dísz- és közvilágítás közbeszerzés
Coop Hungary — Földgáz beszerzés
Szentendre Városüzemeltetés — Földgáz és villamos energia
Pannon Egyetem — Villamos és fNdgáz energia beszerzés

.. Szent István Egyetem — FöldEáz eneraia beszerzésReferenciak: Rendőrtiszti Főiskola — Földiáz enerjia beszerzés
Budapesti Gazdasági Főiskola — Fö)dgáz és villamos energia beszerzés
Markusovszky Kórház — Villamos energia és rdldgáz beszerzés
Obudai Egyetem — Földgáz és villamos energia beszerzés
Eger MJV Onkormányzata és intézményei — Földgáz energia beszerzés
Heves Megye Onkormányzata és Intézményei

Projekt Szerep: IlKözbeszerzési szakértő, projektvezetö
Dr. Bárczi Péter, közbeszerzési szakértő

Neve: közbeszerzési szakértő, Jogász. energetikai szakjogász (íoianiatban), elektronikus
árlejtés szakértő

Terület Villamos energia és Fóldgáz energia beszerzése közigazgatási intézmények, közjogi
‘ szervezetek részére

Országos Rendőr-főkapitányság — rdldgáz és villamos energia közbeszerzés
Belügyminisztérium — rdldgáz és villamos energia közbeszerzés
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ — rdldgáz és villamos energia
közbeszerzés
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság — fdldgáz energia közbeszerzés
Hajdúszoboszló Város Onkormányzata — rö ldgáz energia közbeszerzés
Budapesti Operettszínház — földgáz energia közbeszerzés
Állami Számvevőszék— villamos energia közbeszerzés

Referenciák: Budapest IV. kerület Onkormányzata — villamos energia közbeszerzés
Budapest XIII. kerület Onkormányzata — villamos energia közbeszerzés
Budapest XV. kerület Onkormányzata — villamos energia közbeszerzés
Eger MJV Onkormányzata — villamos energia közbeszerzés
Salgótarján MJV Onkormányzata — villamos energia közbeszerzés
Tatabánya MJV Onkormányzata — villamos energia közbeszerzés
Nyugat-magyarországi Egyetem — töldgáz és villamos energia közbeszerzés
Szentgotthárd Város Onkormányzata — fbldgáz energia közbeszerzés
Mosonmagyaróvár Város Onkormányzata — f?ildgáz energia közbeszerzés
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SOURCING HUNGARY KFT.

Projekt Szerep: } Közbeszerzési szakértő. projektvezetö

Berta Ferenc, közbeszerzési szakértőexe.
hivatalos közbeszerzési tanácsadó (540.), elektronikus árlejtés szakértő

Terüler Árubeszerzés, szolgáltatás-megrendelés, építési beruházás, építési koncesszió,
L szolgáltatási koncesszió, tervpályázat, földgáz energia, villamos energia

Szent István Egyetem — raldgáz energia közbeszerzés
Budapesti Gazdasági Főiskola— földgáz energia közbeszerzés
Rendőrtiszti Főiskola — fdldgáz energia közbeszerzés
Eger MJV Onkormányzata és intézményei— róldgáz 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 villamos energia közbeszerzés

.
F I. SSourcing Elmeny Alapu Kozbeszerzes

+ opcionálisan: folyamatos rendelkezésre állás, piaci Információszolgáltatás, sajtó ás
marketing megjelenés, jogi sza kismeretek, energetikai szakjogászi ismeretek

L.Ii: Sourcing Hungary Kít. elsők között, önkéntesen csatlakozott
a Közbeszerzési Hatóság keretében működa Tanács
által kibocsátott Közbeszerzési Etikai Kódexhez.

Társaságunk közbeszerzési eljárások teljes kőrű lebonyolitását vállalja a szükséges erőforrások
biztosításával, igy megbizóink 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 biztositjuk, valamint alkalmazzuk a
versenyszférában népszerű elektronikus árlejtést.

SOURCING
KÖZBESZERZÉS

I’

szolgáltatás 1 kézből:

• Közbeszerzési szakértelem
• Műszaki szakértelem
• Beszerzési szakértelem

Elektronikus árlejtés
• Projekt menedzsmentj
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SÜURC]NG HU1’GARY KFT.

Komplex szolgáltatás csomag egy kézből:

• Projekt menedzsment, beszerzést előkészítő energia szakértői tevékenység.

• Közbeszerzési eljárás lebonvolítása, hivatalos közbeszerzési tanácsadóval.
• Elektronikus árlejtés lebonyolítása informatikai háttér és szakértők biztosításával.

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

V.1.1. A verseny piaci beszenéssel kapcsolatos szakmai konzultáció, tanácsadás

Munkatársaink a projekt indítása előtt átfogó tájékoztatást nyújtanak a szabad piac működéséről, piaci
trendekről, árfolyamokról. feltétel rendszerekről, alkalmazott ármodellekről, a kötelező szabadpiacra
lépés törvényi hátteréről, szabad piaci tenderszervezés lehetőségéről, a beszerzés során alkalmazható
módszerekről. eszközökről.

V.1.2. Költségelemzés, szerződés vizsgálat, eljárás típusának kiválasztás
A jelenlegi energia szerződések vizsgálata és a jelenlegi árszint megállapítása. éves költségszint, becsült
érték, bázis érték deFiniálása, 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 ártényezök
megállapítás,

• a versenyeztethető energia költség, éves költségszint, beszerzési érték megállapítás,
• a fogyasztási adatok, jellemzők, vizsgálata,

• benchmarking. elérhető árszintek, prognózisok és megtakarítási potenciál meghatározása,
• eljárás típus kiválasztása.

V.1.3. Adatszükséglet meghatározása, telephelyenként a fogyasztási adatok rendszerezése

Az elökészítés 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, adattisztitás

• fogyasztási adatok rendszerezése

• 12 havi számlák vizsgálata, értékelése

• a lekötött kapacitás adatok bekérésének támogatása

• műszaki dokumentáció összeállítása

V.1.4. Az eljárás projekt ütemteiwének kialakítása

A szabad piaci tender lebonyolitás menetrendjének. mérFóldköveinek. 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 teljesitéséről.
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 villamos energia beszerzésre

Ajánlatuk keretében vállaljuk a teljes közbeszerzési eljárás lebonyolítását.

V.2.1. Közreműködés közbeszerzési eljárás előkészítő dokumentumok elkészítésében

• közbeszerzési eljárás indítólapja és ütemterve

• az eljárásban bevont személyek kijelölő okirata és összeférhetetlenségi nyilatkozatok elkészítése
• a közbeszerzési eljárás becsült értékének meghatározása

V.2.2. A közbeszerzési feltételrendszer kidolgozása

A Sourcing Hungary Kü. által lebonyolított beszerzési eljárások tapasztalatai alapján biztosítjuk a sikeres
lebonyolításhoz szükséges szakmai hátteret. A piacon elérhető és érvényesíthető Feltételek alapján
meghatározzuk a tender lebonyolításához szükséges információ igényt, fe Itételrendszert (fogyasztási
adatok, ajánlati ár tartalma, ajánlati modell, szállítási, fizetési, kötbérezési és egyéb feltételek).

• energia beszerzésben alkalmazott „bevált gyakorlat” alkalmazása
• alkalmassági követelmények meghatározása

• értékelési szempontrendszer, bírálati szempontok súlyozások meghatározás

• a szerződéses peremfehételek meghatározása. kidolgozása

• kockázat elemzés, kockázati tényezők vizsgálata

%‘.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 müszaki
mellékleteket, dokumentációkat.

• ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentációk elkészítése

• kiegészítő tájékoztatás megadása az ajánlattevőknek, konzultáció lebonyolítása
• hirdetmények, tájékoztatók elkészítése

• energiakereskedelmi szerződés tervezet elkészítése

V.2.4. Eljárási cselekményekben történő személyes részvétel, helyszín biztosítása

• dokumentác iók rendelkezésre bocsátása

• tenderbontás

• eredményhirdetés

V.2.5. Részvétel a bíráló bizottság munkájában (2 fő biztosítása a bíráló bizottságba)

Szakértőnk részt vesz a bíráló bizottság munkájában, ami segítséget jelent az ajánlatok kiénékelésében 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 követöen a szolgáltatás részeként elkészitjük az
„összegezés az ajánlatok elbírálásáról” elnevezésű dokumentumot, valamint a szerződéskötésről szóló
tájékoztatót. Gondoskodunk az összegező ajánlattevők számára történő átadásáról. valamint a tájékoztató
közzétételérő I is.

V.2.7. Közreműködés a szerződés megkötése során és esetleges jogorvoslati eljárásokban

A kereskedőváltást követően támogatjuk a szerződéskötési folyamatot a kiválasztott kereskedővel, ahol
támogatást nyújtunk a szerződéskötési folyamatban, meghatározzuk a szerződéshez szükséges
információszükségletet és szakmailag véleményezzük a kereskedelmi szerződést.
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V.2.8. A közbeszerzési eljárás nyilvánossága

• az üvegzseb törvény rendelkezése szerint a szerződés nyilvánosságra hozása
• a közbeszerzési eljárás meghatározott dokumentumainak honlapon történő megjelentetésének

előkészítése

V.3. Elektronikus árlejtés alkalmazása — opcionális
A közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint
az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Kormányrendelet 2008. Január 1-jei
hatálybalépésével az állami szektorban is lehetőség van az elektronikus árlejtés (aukciók) alkalmazására.
Ennek eredményeképpen az állami költségvetésből gazdálkodó egységek, intézmények számára is
megnyílt a lehetőség a versenyszférában rendkívül népszerű aukció alkalmazására a közbeszerzési eljárás
keretében.
Az általunk alkalmazott szoftver megoldás megfelel a 257/2007. kormányrendeletnek.
Társaságunk szakemberei több ezer elektronikus aukció lebonyolításában vettek részt, amelynek
eredményeképpen nagyfokú tapasztalattal rendelkezünk Így biztosítva az elektronikus árlejtéshez
szükséges informatikai hátteret és szakértői támogatást.

Az elektronikus árlejtés helye az eljárásban

A rendszer
A rendszer feltöltése az

Ajánlattevök megismer- előzetesen Arlejtés \ Az árlejtés
értesítése hetőségének értékelt lefolytatása lezárása

biztosítása rész-
szempontokkal Á

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

V.3.1. Elektronikus árlejtés integrálása a közbeszerzési eljárásba

• az elektronikus úrlejtés 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

B iztositjuk a lebonyolitáshoz szükséges informatikai hátteret, valamint szoftver alkalmazáshoz szükséges
technikai feltételeket, adattárolást, üzemzavar elhárítást. valamint a pályázók részére szükséges help desk
támogatást, forródrótot.

• informatikai háttér biztosítása
• helpdesk, forródrót a pályázók számára
• üzemzavar kezelés
• a szoftveralkalmazáshoz kapcsolódó követési és karbantartási szolgáltatások

Az elektronikus árlejtés folyamata
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adatfeldolgozás, adattárolási szolgáltatás

V.3.3. EJektronikus árlejtés stratégia kialakítása
Az elektronikus árlejtés nem csodaszer, így kiemelt előkészületet igényel, különösen energia tenderek
esetében. Egy nem megfelelő aukciós típus, illetve kedvezőtlen aukciós beállítás, láthatási jogosultságok
az árakra jelentős ráhatással lehetnek, Így célszerű az elektronikus aukciót megelőzően kidolgozni a
stratégiát.

• közreműködünk az ajánlati felhívás és dokumentációk elektronikus árlejtésre vonatkozó részeinek
kidolgozásában

• elektronikus árlejtési taktika kidolgozása
• aukciós típus választás, beállítási opciók optimalizálása
• implementációs terv kialakítása
• rendszer paraméterezéseinek kialakítása

V.3.4. Az ajánlattevők tájékoztatás, értesítése, teszt aukció

Az éles üzemmódot megelőzően a törvényben meghatározott határidők figyelembe vételével a
pályázóknak megküldjük a szükséges információkat, felhasználói jogosultságokat.

• pálvázók tájékoztatása
• felhasznátó i jogosultságok átadása
• a rendszer megismerhetőségének biztosítása, teszt aukció lebonyolítása

V.3.5. Elektronikus ajánlatkérés és elektronikus aukció regisztrálása
Az éles üzemmódot megelőzően regisztráljuk az aukciót, meghatározzuk a versenyeztetett paramétereket.
Továbbá társaságunk szakemberei meghatározzák az elektronikus aukció során alkalmazott aukciós
típust, maximum licitértéket és minimális licitlépcsőt. Továbbá optimalizáljuk a törvényben
meghatározott idővonatkoztatású és láthatósági jogosultságokat, amelyek hozzásegítenek a kedvezőbb
árszinÉ eléréséhez. Az aukció regisztrálását követően közzé tesszük a projektet. a pályázók és tagvállalati
képviselők számára elektronikusan megküldjük a felhasználói jogosultságokat.

• idővonatkozású beállítások optimalizálása
• megtekintési jogok meghatározása
• aukció részleteinek meghatározása, regisztráció
• pályázói regisztráció

V.3.6. Elektronikus aukció lebonyolítása, operatív felügyelet, help desk — opcionális
Az elektronikus aukció időtartama alatt társaságunk telefonos operatív felügyeletet biztosít, ami
garantálja az árlejtés zökkenőmentes lebonyolítását. Szükség szerint — esetleges emberi vagy technikai
hiba felmerűlése esetén — közbe avatkozunk.

• az aukció lebonyolitása
• operatív felügyelet biztosítása
• ajánlatkérői megtekintés biztosítása
• help desk

V.3.7. Vezetőségi riport, eredményértékelés

Az elektronikus árlejtést követően vezetőségi riportot készítünk. mely statisztikai és grafikai elemekkel
kiegészítve tartalmazza a lebonyolítással kapcsolatos összes információt: az ajánlattevők számát,
ajánlatuk lényeges elemeit, az ajánlatok számát, az elért megtakarítás mértékét. A riportban
társaságonként és összesitve 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 ütemten’et szolgálÉatásunk keretében készítjük el. Az eljárás előreláthatólag
2019. április 15-ig kerül elinditásra.

VII. Kereskedelmi ajánlat — megtakarítás alapú díjazás
Sonreing Hungary megbízási díj: Az elért megtakarítás 30%ka*+ÁFA I
* A megtakarítás mértéke az energia kereskedelmi szerződés hatálybalépésének időpontjában a Megbízó
fogyasztási helyein területileg érvényes egyetemes szolgáltatói ár és a közbeszerzési eljárás lebonyolítását
követően érvényesített szerződött ár közötti különbség, valamint a ténylegesen felhasznált mennyiség
szorzata. A díjazás tartalmazza a hatályos jogszabályokban meghatározott közbeszenés 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-1 138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.
Telefon: +36-1-769-01-70, Fax: +36-1-877-6275
Email: sourcin 2sourcin.hu. web: www.sourcing.hu

Kapcsolattartás:
Sourcing Hungary Kh.
Móczár Benjámin, kiemelt ügyfél menedzser
Telefon: +36-70-367-0862,
Email: bmoczaraisourcina.hu
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