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Tisztelt Képviselő-testület!

A földgázellátásról szóló törvény (GET) értelmében 2010. július 1-től a 20 m3/h feletti

lekötött teljesítményű felhasználási helyekkel rendelkező fogyasztók kötelezően a

szabadpiacról vételeznek, illetve szabadon választhatnak energia kereskedőt. Ennek lényege,

hogy a fogyasztók a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által

engedélyezett szabadpiaci energiakereskedőktől közvetlenül versenyeztetés útj án tudják

beszerezni a működésükhöz szükséges vezetékes földgáz energiát (a fogyasztók/felhasználási

helyek nem jogosultak a hatósági, ún. egyetemes szolgáltatási tarifák igénybevételére, így

szabadpiacon szerezték be a működéshez szükséges földgáz energiát).

A fenti dátum óta a 20m3/h alatti névleges mérőteljesítménnyel rendelkező földgáz

felhasználási helyek (jellemzően kisebb intézmények, óvodák, bölcsődék, és kisebb méretű

épületek) is jogosultak a szabadpiaci szerződéskötésre, de ezek a felhasználási helyek

ugyanakkor jogosultak az Egyetemes Szolgáltatás igénybevételére is, amelynek keretében

hatóságilag meghatározott áron vételezhetik a földgázt. Ezeket a hatósági tarifákat a Magyar

Energetikai és Közműszabályozási Hivatal határozza meg, alapdíj+földgázdíj konstrukcióban.

Az elmúlt években — a világpiaci árak árszintje miatt - a hatóságilag meghatározott földgáz

egyetemes szolgáltatási áraknál nem lehetett jelentős megtakarítást elérni a szabadpiacon,

ezért ezek a felhasználási helyek, illetve intézmények jellemzően maradtak az egyetemes

szolgáltatásban, és így jelenleg is hatósági árakon vételeznek.
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Az utóbbi időszakban viszont a giobalizálódó földgázpiac (palagázkitermelés drasztikus
növekedése és a cseppfolyósított földgáz tengeri szállításának térnyerése és ezáltal a kínálat
növekedése az európai piacokon is) kedvező hatással volt a kínálat bővülésére, ennek
köszönhetően csökkentek a világpiaci gázárak. Ehhez jött még idén a koronavíruís okozta
gazdasági visszaesés, amely miatt az utóbbi hónapokban jelentősen csökkent a kereslet, és ez
tovább csökkentette az árakat. Ezen hatásoknak köszönhetően a fZildgáz viIágpiaci árak
többéves mélypontra süllyedtek, és ez a piaci lehetőség most a fogyasztók részére olyan
lehetőséget teremt, amellyel a jelenlegi piaci árak alapján a 20m3/h alatti mérővel rendelkező
fogyasztási helyekre vonatkozóan is — professzionális beszerzési szolgáltatót igénybe véve —

az egyetemes szolgáltatási díjaknál jelentősen kedvezőbb fMdgáz díjon tudnak szerződni az
intézmények a szabadpiacon.

Önkormányzatunk kisebb (20 m3/h alatti mérővel rendelkező) földgáz energiafo gyasztási
helyeinek, intézményeinek külön-külön önálló energiavásárlóként történő megje1enése az
energiapiacon gyenge alkupozíciót kínáló megoldás lenne, ezért célszerű energia
fogyasztóinkat egy közös beszerzésben kezelni. A közbeszerzési törvény (Kbt.) értelmében az
egy szerződő önkormányzathoz tartozó 20m3/h alatti mérővel rendelkező felhasználási
helyekre történő földgáz beszerzés ugyanolyan földgáz energia beszerzésnek számít, mint az
eddig is szabadpiacon versenyeztetett 20m3/h feletti felhasználási helyekre vonatkozó földgáz
energia beszerzés, így a Kbt. szerinti összeszámítási szabályok érvényesek. Emiatt a
beszerzési eljárást a 20 m3/h alatti, egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználási helyekre
vonatkozóan is közbeszerzési eljárás keretében kell lebonyolítani.

Az önkormányzati csoportos közbeszerzés legfontosabb előnyei:

. A nagyobb menriyiségből fakadó árelőny kiaknázása (,‚flotta ár”)
S Jelentős humánerőforrás és munkaidő megtakarítás a csatlakozó

önkormányzati energiafogyasztók számára
. A közbeszerzés folyamatát az adott feltételrendszerben elérhető

legalacsonyabb ár elérésében maximálisan érdekelt tggetlen energiapiaci
szakértők bonyolítják le

. Költségmegtakarítás: nincsenek az egyedi közbeszerzési eljárásban kötelezően
fizetendő közbeszerzési hatósági díjak

. Professzionális beszerzési megoldások, folyamatok, eszközök (p1. elektronikus
árlejtés)

. Toleranciasáv csoportszinten számítandó, ezáltal kisebb a veszélye az alul és
felülfogyasztásból eredő kötbérfizetési lehetőségeknek

. A csoport tagjai egyedileg szerződnek, ezáltal az esetleges kötbérek, szankciók
kizárólagosan az egyedi fogyasztókra vonatkozhatnak - nincs közös
felelősségvállalás

Onkormányzatunk nem rendelkezik energia beszerzési szervezettel, így 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 Sourcing Hungary Kft. Magyarország piacvezető mggetlen energia beszerzési szakértő
szervezete. A szakértőik által 2008 óta támogatott projektekben több, mint 4500 fogyasztónál
összességben 460 milliárd forintos összértékben bonyolítottak le energia beszerzéseket több,
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mint 50 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 1 O csoportos
eljárást lebonyolítva a Magyar Energia Beszerzési Közösség (MEBEK) keretein belül.

A földgáz Egyetemes Szolgáltatási szerződés 30 napos határidővel mondható fel. Ezt,
valamint a csoportos közbeszerzés lebonyolításához szükséges időigényt is figyelembe véve,
Onkormányzatunk most tud csatlakozni a Sourcing Hungary Kft. által, a Magyar Energia
Beszerzési Közösség (MEBEK) keretében szervezett „csoportos földgáz energia
közbeszerzéshez egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználási helyekre” a 202 1 . április 1-
tő! 2023. október l-ig tartó szerződéses időszakra vonatkozóan. A csoportos közbeszerzéshez
történő csatlakozáshoz egy szindikátusi szerződés, illetve tagfenntartó nyilatkozat és 2. sz
mellékletének aláírása szükséges, amellyel csatlakozunk a gesztor ajánlatkérőhöz. A
lebonyolító Sourcing Hungary Kft. megbízásához pedig egy szakértői szerződés és egy
meghatalmazás, illetve a fentieken túl a fogyasztási helyek műszaki adatainak megadása
szükséges.

A fent részletezett előnyök, a lehető legkedvezőbb piaci árszintek és feltételrendszer
elérésének érdekében javaslom önkormányzatunk és intézményei összes 20 m3!h alatti
mérővel rendelkező, egyetemes szolgáltatásra jogosult földgáz felhasználási fogyasztási
helyei vonatkozásában lefolytatandó közbeszerzési eljárást a Sourcing Hungary Kit által
szervezett csoportos közbeszerzéshez csatlakozva lebonyolítani, a 202 1 . április 1 -től 2023.
október 1 -ig tartó szerződéses időszakra.

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

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozik a „csoportos földgáz
energia közbeszerzéshez egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználási helyekre”
csoportos közbeszerzéshez a 2021. április 1-től 2023. október 1-ig tartó szerződéses
időszakra vonatkozóan.

A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy Békés Város Önkormányzata
és intézményei összes, földgáz egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználási helyei
vonatkozásában a 2021. április 1-től 2023. október 1-ig tartó szerződéses időszakra a
határozat mellékletét képező ajánlat elfogadásaként a szükséges nyilatkozatokat,
szerződéseket és dokumentumokat aláírja.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2020. szeptember 25. ‚/
Kálmán Tibor

polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenj egyző
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SZERZŐDÉS
Földgáz energia közbeszerzési eljárás lefolytatása

egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználási helyek számára
Sourcing szerződésszám: 2020/

amely létrejött egyrészről
Békés Város Önkormányzata (székhely: 5630 Békés, Petőfi u. 2., cégjegyzékszám/AHT
azonosító ‚ adószám: 15725060-2-04, képviseli: Kálmán Tibor polgármester) mint
Megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő,

másrészről
a Sourcing Hungary Kft. (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.
cégjegyzékszám: 01 -09-893 344, adószám: 141 983 91 -2-41 ‚ képviseli : Szentirmai Tamás
cégvezető) mint Vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó,

együtt Felek között, alábbiak szerint:

I. A szerződés tárgya

Értéknövelt szolgáltatásokkal kiegészített földgáz energia beszerzése tárgyú közbeszerzési
eljárás teljes körű lefolytatása Megrendelő egyetemes szolgáltatásra jogosult
felhasználási helyei számára közbeszerzési tanácsadóként, továbbá Megrendelő - eljárás
megindítása előtt jelzett - igénye esetén közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem
biztosítása és a vételezéshez kapcsolódó szakmai feladatok támogatása a II. pontban
szereplő tartalom szerint.

II. A tevékenység részletes leírása

1 . A verseny piaci energia beszerzéssel kapcsolatos szakmai konzultáció, tanácsadás
Vállalkozó a közbeszerzési eljárás indítását megelőzően tájékoztatást ad Megrendelő
részére a földgáz energia szabadpiac működéséről, piaci trendekről, feltétel
rendszerekről, alkalmazott ármodellekről és konstrukciókról, a szabadpiacra lépés és a
szabadpiaci tenderszervezés lehetőségéről, a beszerzés során alkalmazható módszerekről,
eszközökről.

2. Az eljárás lefolytatásához szükséges adatigény meghatározása
Vállalkozó a közbeszerzés előkészítése során meghatározza azon adat és információ
igényt, amely elengedhetetlen a sikeres közbeszerzési eljárás lebonyolításhoz, továbbá a
Megrendelő által teljeskörűen rendelkezésére bocsátott, egyetemes szolgáltatásra jogosult
felhasználási helyek fogyasztási adatai alapján elkészíti a közbeszerzési eljárás műszaki
dokumentációj át.

3 . Az ajánlatkérés feltételeinek kidolgozása
Vállalkozó a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott adatok és információk alapján
javaslatot tesz az eljárás feltételeire: eljárás típus, árformula és konstrukció, alkalmassági
kritériumok, az ajánlatok elbírálásának szempontja, szerződéses feltételek.

4. A becsült érték meghatározása és az eljárás típusának kiválasztás
Vállalkozó az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználási helyekre vonatkozó
hatályos jogszabályi rendelkezések, árképzések, avagy Megrendelő jelenlegi energia
szerződése, valamint a piaci tendenciák alapján meghatározza a közbeszerzési eljárás
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becsült értékét és javaslatot tesz a lefolytatandó eljárás típusára, az alkalmazandó
eljárásrendre.

5. Az eljárás ütemtervének kialakítása
A közbeszerzési eljárás határidőinek, illetve a vonatkozó energia piaci sajátosságok
figyelembevételével Vállalkozó meghatározza a közbeszerzési eljárás ütemtervét, és
gondoskodik a rá vonatkozó eljárási határidők teljesítéséről.

6. Az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és a szerződéstervezet
elkészítése
A Megrendelő által jóváhagyott műszaki dokumentáció alapján Vállalkozó elkészíti a
közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges dokumentumokat: eljárást megindító
felhívást, közbeszerzési dokumentumokat, szerződéstervezetet.

7. A közbeszerzési eljárás lefolytatása
Megbízott gondoskodik a közbeszerzési eljárásnak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek megfelelő lefolytatásáról: feladja
az eljárást megindító hirdetményt, gondoskodik a közbeszerzési dokumentumok
feltöltéséről, a bontási jegyzőkönyv megküldéséről, elvégzi az ajánlatok vizsgálatát,
javaslatot tesz az esetleges hiánypótlási felhívásra, felvilágosítás-kérésre, számítási hiba
javításra, árindokolás-kérésre. az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren keresztül
kapcsolatot tart a gazdasági szereplőkkel, ajánlattevőkkel, elkészíti az ajánlatok
elbírálásáról szóló összegezést és az eljárás lezárásakor feladja az eredménytájékoztatót.

8. Részvétel a bírálóbizottság munkájában (igény esetén)
Vállalkozó - a Megrendelő eljárás megindítása előtt írásban jelzett igénye esetén - részt
vesz a bírálóbizottság munkájában, a beérkezett ajánlatok közbeszerzési és közbeszerzés
tárgya szerinti szakmai szempontú vizsgálatában, az aj ánlatok elbírálásában. Megrendelő
köteles jogi és pénzügyi szakértelemmel rendelkező tagot delegálni a bírálóbizottságba.

9. Elektronikus árlejtés alkalmazása — opcionális
Vállalkozó Megrendelő igénye esetén biztosítja a közbeszerzési eljárás során elektronikus
árlejtés alkalmazását, valamint gondoskodik az elektronikus közbeszerzés részletes
szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Kormányrendeletben foglalt előírások betartásáról.
Amennyiben Megbízó az elektronikus árlejtés személyes prezentációjára tart igényt,
ezirányú igényét köteles a Megbízott felé az árlejtést megelőzően legalább S
munkanappal jelezni.

1 O. Közreműködés az energiakereskedelmi szerződés megkötése során
Vállalkozó támogatja a szerződéskötési, felmondási és kereskedőváltási folyamatokat.
Ennek keretében a hatályos egyetemes szolgáltatási szerződés, avagy a korábbi
szabadpiaci szerződés felmondásához, a kereskedőváltás bej elentéséhez előkészíti a
szükséges dokumentumokat, továbbá Megrendelő megkeresésére megvizsgálj a és
véleményezi a megkötendő energiakereskedelmi szerződést.

1 1 . Vezetőségi riport, eredményértékelés
Az elektronikus árlejtést követően Vállalkozó vezetőségi riport készít, amely statisztikai
és grafikai elemekkel kiegészítve tartalmazza a közbeszerzési eljárás lefolytatásával
kapcsolatos valamennyi információt: a pályázók számát, ajánlatuk tartalmi elemeit, az
ajánlatok száma, adott esetben az elért megtakarítás mértékét.

1 2. A közbeszerzési eljárás dokumentálása
Vállalkozó gondoskodik a közbeszerzési eljárás cselekményeinek Kbt. szerinti
dokumentálásáról az EKR útján. Megbízott az eljárás során nála keletkezett valamennyi
eredeti dokumentumot (összeférhetetlenségi nyilatkozatok, bírálóbizottsági
jegyzőkönyvek, stb.) az eljárás lezárását követően átadja a Megrendelőnek.
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1 3 . A közbeszerzési törvény alapelveinek érvényesítése
Vállalkozó gondoskodik a közbeszerzési eljárás lefolytatása során a törvényi alapelvek
érvényesüléséről. Biztosítja a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát, az
eljárásban résztvevő gazdasági szereplők részére az esélyegyenlőséget és az egyenlő
bánásmódot, továbbá az eljárás során a jóhiszeműség, a tisztesség és a rendeltetésszerű
joggyakorlás követelményei szerint jár el.

14. Információs szolgáltatás
Vállalkozó elektronikusan küldött havi (különös esemény bekövetkeztekor azonnali)
hírlevélben naprakész tájékoztatást ad Megrendelő részére a piacon bekövetkezett
fontosabb gazdasági, jogi és műszaki változásokról, lehetőségekről, a Vállalkozó
aktivitásáról.

1 5. Folyamatos rendelkezése állás. helpdesk
A Vállalkozó által támogatott energiakereskedelmi szerződés időbeli hatálya alatt
Vállalkozó telefonon és e-mailen keresztül, munkanapokon 9:00 órától 17:00 óráig
Megrendelő rendelkezésére áll. és tájékoztatást nyújt az energiakereskedelmi szerződés
teljesítésével kapcsolatosan felmerült kérdésekben.

1 6. Eredmény-összegzés, záró riport — opcionális
Amennyiben Megrendelő a III. 3 . pontban meghatározott határidőig a szükséges
információkat megküldi Vállalkozó számára, úgy Vállalkozó az energiakereskedelmi
szerződés lejáratakor a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott adatok alapján
Megrendelő részére elszámolást, lezáró riportot készít, melyben kimutatja a tender
eredményeként ténylegesen realizált megtakarítást.

III. Felek jogai és kötelezettségei

Megrendelő

1 . Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő részére a tender lebonyolításához szükséges
Megrendelő által igényelt fogyasztási adatokat és információkat a Vállalkozó által jelzett
határidőre rendelkezésre bocsátja, és a közbeszerzési eljárás Vállalkozó által jelzett
jogszabályi határidőit betartja. Megrendelő szavatol azért, hogy a rendelkezésre bocsátott
adatok és információk a valóságnak megfelelnek, és azokat jogosult volt a Vállalkozó
rendelkezésére bocsájtani. Megrendelő kijelenti, hogy eredményes közbeszerzési eljárás
esetén a szerződés tárgyában a közbeszerzési eljárás eredményeként az eljárás
nyertesével szerződést köt, kivéve azokat az eseteket, amikor a Kbt. alapján a
Megrendelő eláilhat a szerződés megkötésétől.

2. Megrendelő köteles a jelen szerződés megkötését követő 5 munkanapon belül a
Vállalkozó rendelkezésére bocsátani a Megrendelő hatályos közbeszerzési szabályzatát,
valamint annak esetleges változásairól a Vállalkozót 5 munkanapon belül tájékoztatni.

3. Megrendelő kijelenti, hogy a közbeszerzéssel érintett szerződéses időszakra nincsen
érvényes, aláírt földgáz energia kereskedelmi szerződése; továbbá a versenyeztetett
időszakra előszerződésből, hűségidő vállalásból vagy egyéb, előzetes megállapodásból
eredő kötelezettséggel egyik földgáz energia kereskedő irányába sem tartozik.

4. Megrendelő köteles a közbeszerzési bírálóbizottságba jogi és pénzügyi szakértelemmel
rendelkező tagot delegálni és a bírálóbizottság üléseinek összehívásáról gondoskodni.
Megrendelő a bírálóbizottság ülésének időpontjáról köteles a Vállalkozót legalább 3
munkanappal korábban tájékoztatni.

5. Amennyiben Megrendelő ragaszkodik az eljárásban a saját közbeszerzési
formanyomtatványainak alkalmazásához, úgy köteles azokat az eljárás megindítását
megelőzően legalább 5 munkanappal a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.
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6. Megrendelő köteles a megkötött energiakereskedelmi szerződést annak mindkét fél általi
aláírását követő 1 munkanapon belül a Vállalkozó részére megküldeni a szerződés EKR
be történő feltöltése és az eredménytájékoztató jogszabályi határidőn belüli feladása
érdekében.

7. Megrendelő köteles a Kbt. és végrehajtási rendeletei alapján az ajánlatkérőt terhelő belső
adminisztrációt elvégezni, így a bírálóbizottság tagjait az eljárás megindítását
megelőzően kij elölni, összeférhetetlenségi nyilatkozatuk megtételéről gondoskodni,
továbbá a megkötött szerződést haladéktalanul feltölteni a Közbeszerzési Hatóság által
működtetett CoRe szerződéstárba. Ezek elmulasztásából eredő kárért, bírságért kizárólag
a Megrendelő felelős.

8. Megrendelő kijelenti, hogy amennyiben a Vállalkozó által a jelen szerződés alapján
lefolytatott közbeszerzési eljárás a Kbt. szerint eredményesen zárul, elismeri Megbízott
teljesítését és jogosultságát a megbízási díjra.

9. A Vállalkozó által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött
energiakereskedelmi szerződés lejártát követő 1 5 napon belül Megrendelő köteles
Vállalkozó számára a szerződési időszakra vonatkozó tényleges fogyasztási összesítőt és
az azt igazolo szamlak masolatat elektronikusan megkuldem a iiu__‘ in

címre. Amennyiben Megrendelő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a Felek közötti
elszámolásra a Vállalkozó által az elektronikus árlejtést követően megküldött
eredményértékelő riportban meghatározott adatok az irányadóak.

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

Vállalkozó

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

12. Vállalkozó projektvezetőt jelöl ki, aki a II. pontban részletezett feladatokkal kapcsolatban
Megrendelő rendelkezésére áll, és szakmailag támogatja a közbeszerzési eljárás
lefolytatását.

13. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi
feltételekkel rendelkezik, illetve azokat — valamint az eljárási cselekményekhez
szükséges helyszínt — saját költségére maga biztosítja. A II. pontban foglalt
tevékenység(ek) ellátása során jelen szerződés mindkét fél által történő aláírásakor
hatályos jogszabályok szerinti, Vállalkozóval munkaviszonyban vagy egyéb szerződéses
jogviszonyban álló, előzetes regisztrációval rendelkező felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó működik közre.
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14. Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében közvetített szolgáltatást saját költségére
vehet igénybe.

15. Vállalkozó a közbeszerzési eljárás előkészítését a Megrendelő által aláírt vállalkozási
szerződés kézhezvételét követő murikanapon indítja el. Az eljárás ütemtervét Vállalkozó
a jelen szerződés mindkét fél általi aláírását követően bocsátja a Megrendelő
rendelkezésére.

16. A Közbeszerzési Hatóság általi kötelező hirdetrnényellenőrzés díja, valamint az EKR
(Elektronikus Közbeszerzési Rendszer) rendszerhasználati díj Vállalkozót terheli.

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

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

19. Vállalkozó nem felel a Megrendelőt terhelő kötelezettségek elmulasztásáért, a
Megrendelő késedelmes adatszolgáltatásából eredő esetleges károkért, a Megrendelő
késedelmes vagy elmulasztott döntéshozatalaiért.

20. Vállalkozó biztosítja az elektronikus árlejtés szervezéséhez szükséges szakmai hátteret.
21. A Felek adataiban bekövetkezett változás esetén Felek nem követelik meg a szerződés

módosítását, az adatváltozás tudomásra juttatásához elegendő a másik félhez intézett
egyoldalú, írásbeli nyilatkozat.

Iv. A szerződés hatálya és határidői

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

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

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

V. Vállalkozói díj

1 . A II. pontban rögzített tevékenység elvégzéséért Vállalkozót vállalkozói díj illeti meg. A
vállalkozói díj mértékét Felek közös megegyezéssel az elért nettó megtakarítás 40,00 %-
os mértékében határozzák meg. A szerződés tárgyát képező tevékenység Afa köteles, az
Afa mértéke a mindenkori érvényes jogszabályokban foglalt mértékű, a
szerződéskötéskor 27%.

2. A megtakarítást Felek a közbeszerzési eljárásban szereplő felhasználási helyeken az
alábbi képlet alapján határozzák meg magyar forintban:

Megtakarítás (Ft) = (Fajlagos bázis ár (Ft/m3) — Fajlagos szerződött ár (Ft/m3)) * Mennyiség (m3)
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Fajlagos bázis ár: A jelen szerződés mindkét fél általi aláírásának napján Megrendelő
egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználási helyei vonatkozásában hatályos
egyetemes szolgáltatási ár(ak) alapján számított nettó fajlagos átlagár. (Ft!m3)
Fajlagos szerződött ár: A közbeszerzés eljárás lefolytatása eredményeként megkötendő
szerződéses f’öldgáz ár/árformula alapján számított nettó fajlagos átlagár. (Ft/m3)
Mennyiség: Az energiakereskedelmi szerződés időtartama alatt várható
energiafogyasztási mennyiség. (m3)
A fajlagos bázis ár és a fajlagos szerződött ár vonatkozásában a földgáz ár/árformula (a
szabadpiaci földgáz energiakereskedelmi szerződésekben alkalmazott konstrukciók)
tartalmazza a molekuladíjat és a rendszerhasználati díjakat, ellenben nem tartalmazza a
jogszabályok szerint fizetett adókat, díjakat, illetékeket (jövedéki adót, illetékeket és
MSZKSZ díjat, stb.).

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

4. A vállalkozói díj havi összegéről szóló számlát Vállalkozó havi rendszerességgel 30
napos fizetési határidővel állítja ki. A vállalkozói díj első havi számláját Vállalkozó az
energiakereskedelmi szerződés hatálybalépésének napján állítja ki, majd azt követően a
támogatott energiakereskedelmi szerződés időbeli hatálya alatt havonként a vállalkozói
díj egyenlő mértékű részleteiről. A havi számla összege = Fajlagos megtakarítás (Ft!m3) *

várható fogyasztási mennyiség (m3)!szerződött hónapok száma Vállalkozói díj (%).
5. Amennyiben Megrendelő az energiakereskedelmi szerződés lejártakor a jelen szerződés

III. 3. pontja szerint Vállalkozó számára a szerződési időszakra vonatkozó tényleges
fogyasztási összesitőt és azt igazoló számlák másolatát megküldi, Vállalkozó Megrendelő
jelen szerződés megkötésekor megállapított várható fogyasztási mennyisége és a
Megrendelő által ténylegesen elfogyasztott energiamennyiség különbsége alapján
Megrendelővel a vállalkozói díjat illetően elszámol. Vállalkozó az elszámoló számlát az
energiakereskedelmi szerződés lejártát követő hónap végéig állítja ki — kivéve a jelen
szerződés V. 7. pontja szerinti esetet.

6. A számla összegét Megrendelő átutalással egyenlíti ki, a Vállalkozó — számlán szereplő
számú — bankszámlájára. A számlák fizetési határideje 30 nap. A fizetési határidő be nem
tartása esetén Megrendelő köteles késedelmi kamatot fizetni a mindenkor hatályos
Polgári Törvénykönyvben meghatározott vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően.

7. Amennyiben a havi vállalkozói díjátalány nem haladja meg a nettó ötvenezer Ft-ot,
Vállalkozó jogosult a vállalkozói díjat egy összegben kiszámlázni az energia
kereskedelmi szerződés hatályba lépésének napján 30 napos fizetési határidővel.

8. Felek megállapodnak, hogy a közbeszerzési eljárást megindító felhívás Megrendelő által
történő visszavonása, továbbá Megrendelőnek felróható okból bekövetkezett
eredménytelen eljárás esetén Vállalkozó ötszázezer Ft összegű vállalkozói díjra jogosult a
részteljesítések ellentételezéseként. Ez esetben a vállalkozói díjról szóló számlát
Vállalkozó jogosult azonnali hatállyal egy összegben kiállítani.

9. Amennyiben a kereskedőváltásra a Megrendelőnek felróható okból késedelmesen kerül
sor (p1. fennálló számlatartozás vagy a korábbi szerződés felmondásának késedelmes
Megrendelő általi postázása), vagy a Kbt. 1 3 1 . szerinti szerződéskötés vagy a teljesítés
a Megrendelőnek felróható okból meghiúsul, Vállalkozó a teljes — a közbeszerzési
eljárásban versenyeztetett mennyiség alapján számított — vállalkozói díjra jogosult.
Vállalkozó ugyancsak a teljes vállalkozói díjra jogosult abban az esetben is, ha az általa
kimutatott megtakarítás a Megrendelőnek felróható okból nem realizálódik. Ez esetben a
jelen szerződés V. 5. pontja szerinti elszámoló számla Vállalkozó nem köteles kiállítani.

6



S:3L’%iIig 1uugay

VI. Titoktartás

Felek egyetértenek abban, hogy a jelen szerződésben foglalt megállapodások, valamint a
Felek által egymáshoz eljuttatott adatok és dokumentumok a lehető legnagyobb rrértékben
bizalmasak, és amak is kell maradniuk. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben
foglalt kötelezettségeik teljesítése során tudomásukra jutó valamennyi információt és adatot
bizalmasan kezelnek és gondoskodnak arról, hogy alkalmazottaik és esetleges alvMlalkozóik
is ezen adatokat bizalmasan kezeljék. E rendelkezés nem érinti azon adatok körét, melyek
jogszabály — így különösen a Kbt., az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 201 1 . évi CXII. törvény, az államháztartásról szóló 201 1 . évi
cxcv. törvény — alapján nyilvános adatnak tekintendők.

Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során az általa készített valamennyi dokumentum
tekintetében szerzői jogát fenntartja. Ezen dokumentumokat Megrendelő nem jogosult
továbbadni, a jelen szerződés alapján lefolytatott konkrét közbeszerzési eljárástól eltérő célra
felhasználni, a felhívás-, dokumentáció- és szerződésmintát harmadik személy részére kiadni.
Megrendelő nem jogosult a jelen szerződés tárgyát képező közbeszerzési eljárásban
Vállalkozó által rendelkezésre bocsátott dokumentumokat egyéb közbeszerzési elj árásában
felhasználni, átdolgozni.

Megrendelő jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy Vállalkozó az elvégzett
tevékenységét referenciaként felhasználja és Megrendelő logóját, illetve címerét a referenciái
között feltüntesse.

VII. Irányadó jog, vitás kérdések rendezése

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok,
különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezési az irányadóak.

Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitáikat
egymás között, elsősorban békés úton rendezik. Ennek sikertelensége és eredménytelensége
esetére hatáskörtől függően a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság, illetőleg az Egri
Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
Jelen szerződés 4 egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet szerződő
Felek — elolvasás és közös értelmezés után — mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellően
meghatalmazott képviselőik útján jóváhagyólag írták alá.

Békés, 2020. október Budapest, 2020.

Kálmán Tibor Szentirmai Tamás
Polgármester cégvezető

Békés Város Onkormányzata Sourcing Hungary Kft.
Megrendelő képviseletében Vállalkozó képviseletében
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MEGHATALMAZÁS

Alulírott, Kálmán Tibor polgármester, Békés Város Önkormányzata (székhely: 5630 Békés,

Petőfi u. 2., cégjegyzékszám/AHT azonosító . ‚ adószám: 15725060-2-04) nevében

meghatalmazom a Sourcing Hungary Kft-t (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca

47-49. cégjegyzékszám: 01 -09-893 344, adószám: 1 41 983 9 1 -2-41 .)‘ hogy a szervezet

képviseletében a Meghatalmazó felhasználási helyeinek jogszabályokban rögzített módon

elérhető fogyasztási adatainak megkérésében az illetékes elosztónál vagy egyetemes

szolgáltatónál vagy a kereskedelmi engedélyesnél teljes körűen eljárjon.

Jelen meghatalmazás alapján meghatalmazott nem jogosult a meghatalmazó nevében

kötelezettségeket vállalni.

Békés, 2020. október

Cégszerű aláírás

A fenti meghatalmazást elfogadom.

Szentirmai Tamás
cégvezető

Sourcing Hungary Kft.
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Sourcng Hungary Kft.

1’ --‘ ll3BBudapest, MadarászVktoru. 4749.

; teIeíor: 06-1- 7691 392
fax: O6-1-877-6275

‚ .

erna: sourcngfjsourcng.hu
L web: wwwsourcnghu

NYILATKOZAT A TAGSÁG FENNTARTÁSÁRÓL

Preamhulum

1•1 kedvezőbb enegíaáíak elérésének érdekében a Seurcing Hiiigai mint jügtiez e;ze;güi-bs;si sekrtő

szer?zet a 11ugyar Eneigia Beszerzési Közösség kereteben CIZ ?flC1gi(L j)iaCi liherali:acwi kihas:ná1a csoportos energia

heseréseket szervez. A csoporios hes:e?zcsek által a (satlakoo tagok s:árnáia kec/vezobb jItétdek ;Jietőek «I. inínt a

s:erve:erek Önálló b?s:eIzéscí soran. A sznező Siircíng JHiunga;v Kft. több ipar(gt)afl tániogutíc; niúr eneigia beszer:ési

kozu5. lcíi hozaít c zití .nc rgia h zix icjoi raraít niJ k kzúI?I tuciz ‚kizto inetakai itaokut

iea/i:ali a ínebí:ói szániára.
‘1 b( I Zc I k()Zu ff ( ha hog a ta, ok e i’iI1a;no ii.i iu h i z I uttc ; k( Is i ‘11(1 naiizík a

nu, obb nz;;;i i /)(j/ pci itolioh it iJ ül juÁ u/o /wzi ok r a .Soui z;i, JJun.a ik/i iii/ hvioztoit m igui

beserési tapasztalatuk és szakértelem által a tagok s:ánzára ci piacon elérhető legalacsoizyahh árszintet é legjobb

jirételeket, J)()zícíókat harcoljuk Id ci s:abal piaci keleskL’(/()k pá!yá:tatásava!.
Á közbeszerzésekró’l szóló 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) alanyi hatálya alá tartozó (Ajánlatkéró’nek minóüló) szervezetek

dönthetnek Úgy, hogy jellemzően célszerűségi, gazdasági ínegfbntolásból más, ugyancsak Ajánlatkéró’nek rninóüló

hasonló beszerzési igényű szervezetekkel együtt kívánnak közbeszerzési eUárást lefblytatni, azaz lehetősége van több

Ájánlatkéró’nek közösen közbeszerzési e(járás megindítására és lefblytatására.

Fentiék alapján Alulírott, mint a

Békés Város Önkormányzata

szervezet törvényes képviselője n y i 1 a t k o z o m,

hogy fenn kívánjuk tartani az általam képviselt szervezet tagságát a Sourcing Hungary Kft. mint független energia-
beszerzési szakértő által szervezett közös energia-beszerzési közösségben, azaz a feladatokat koordináló Gesztor által
képviselt önkormányzati csoportos földgáz energia közbeszerzés egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználási
helyekre.

Intézményi adatok

Név: Békés Város Önkormányzata

Székhely: 5630 Békés, Petőfi u. 2.

Adószám: 15725060-2-04

Számlázási cím:

Államháztartási azonosító I Cégjegyzékszám:

Képviseletre jogosult személy neve: Kálmán Tibor polgármester

Nyilatkozatom aláírásával tudomásul veszem, hogy a 20 1 9.02. 1 1 -én aláírt Szindikátusi Szerződés az aláírástól számítottan

változatlan tartalommal hatályban maradt. Kijelentem továbbá, hogy a Szindikátusi Szerződés közös közbeszerzési eljárás

feltételeit tartalmazó 2. számú mellékletét megismertem és az abban foglaltakat elfogadom.

Kelt: Békés, 2020. október

Ajánlatkérő tag
képviseletében:

(aláíró neve)



\ Sourcng Hungary Kft.
‚ 1 13$ Budapest, Madarász \/ktor u. 4749.

; telefon: 06-1- 769-1 392
.

$ fax: 06-1-877-62-75
.t_ J e-ma: sourcingjsourcinghu

web: www.sourcnghu

2. sz. Melléklet

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

1 . A közbeszerzési eljárás Gesztora az eljárás előkészítése során kerül kijelölésre.
2. A megkötendő energia-kereskedelmi szerződés típusa: teljes ellátás alapú földgáz kereskedelmi

szerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók részére.
3. Szerződési időszak: 2021.04.01. 06:00 CET — 2023.10.01. 06:00 CET. A szerződés hatályba

lépésének időpontja a közbeszerzési eljárás lefolytatása tükrében módosulhat.
4. Az alkalmazandó közbeszerzési eljárás lefolytatása a mindenkori hatályos Kbt. szerint.
5. Ajánlati ármodell: egykomponensű ajánlati ár — molekuladíj, amely fix ár és HUF!MJ

mértékegységben van meghatározva.
Az alapdíj a vonatkozó mindenkor hatályos szabályozás szerint kerül kiszámlázásra.

6. Toleranciasáv: A fogyasztás a csoportos beszerzésben szereplő szervezetek fogyasztási helyeit
együttesen kezelve a szerződött mennyiségtől éves szinten + 30 %-kal eltérhet változatlan
feltételek melletti elszámolással. (A szerződött mennyiség a tervezett fZldgázfelhaszná1ás 85 %-
ának megfelelő mértékű.)
Teljesítmény túllépés: a mindenkori hatályos vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

7. Nominálási kötelezettség: Ajánlatkérők számára nincs nominálási kötelezettség.
8. Fizetési feltételek, számlázás:

Kereskedő egy számlát állít ki, mely tartalmazza a molekula díjat és az alapdíjat (közvetített
szolgáltatásként).
Számlázás : felhasználási helyenkénti bontásban.
Számlázás pénzneme: HUF.
Fizetési határidő: a számla kézhezvételétől számított 15. nap.

9. Alul- vagy felülvételezés miatti pótdíj (melyet a vevőként szerződő fizet meg): Alulvételezés
esetén a minimum (szerződött) és ténylegesen átvett mennyiség különbözetére a molekuladíj
50%-a a pótdíj, felülvételezés esetén a sávon (opcióval növelt mennyiség) kívül fogyasztott
mennyiség esetében a molekuladíjon felül a molekuladíj összegének 25%-os mértéke a pótdíj. A
fizetendő pótdíj a csoportos toleranciasáv figyelembevételével kerül meghatározásra.

Kelt: Békés, 2020. október

a képviseletre jogosult aláírása


