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Tisztelt Képviselő-testület!
A villamos energiáról szóló törvény (VET) értelmében 2003. január 1-től választhatnak
kereskedőt vagy egyetemes szolgáltatót a fogyasztók. Ennek lényege, hogy az egyetemes
szolgáltatókon túl a fogyasztók a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH)
által engedélyezett szabadpiaci energiakereskedőktől közvetlenül versenyeztetés útján tudják
beszerezni a működésükhöz szükséges vezetékes villamos energiát. Önkormányzatunk
energiafogyasztói (polgármesteri hivatal, oktatási intézmények, stb.) energiavásárlóként történő
megjelenése az energiapiacon gyenge alkupozíciót kínáló megoldás lenne, ezért célszerű több
energia fogyasztót egy közös csoportos beszerzésben kezelni, mivel a méretgazdaságosságból
adódón további árelőny érhető el a jelenleg érvényes egyetemes szolgáltatói árakkal szemben.
Csoportosan, az önkormányzati energiafogyasztók közbeszerzési tömörülésbe tagozódásával,
van esély valódi alkupozíció kialakítására, az adott piaci körülmények között elérhető
legkedvezőbb árszint és feltételrendszer elérésére.
A önkormányzati csoportos közbeszerzés legfontosabb előnyei lehetnek:
•
A nagyobb mennyiségből fakadó árelőny kiaknázása („flotta ár”)
•
A közbeszerzés folyamatát az adott feltételrendszerben elérhető legalacsonyabb ár
elérésében érdekelt független energiapiaci szakértők bonyolítják le
•
Professzionális beszerzési megoldások, folyamatok, eszközök
•
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.
Önkormányzatunk nem rendelkezik energia beszerzési szervezettel, így csoportos beszerzés
esetén az egyedi és speciális energia beszerzéshez kapcsolódóan felmerülő energetikai-, jogi-,
közbeszerzési- és elektronikus beszerzési kérdéseket is megválaszolásra kerülnek egy
megfelelő szakértelemmel rendelkező lebonyolító esetén.
A csoportos közbeszerzéseket már az utóbbi évtizedben független közbeszerzési szakértő
társaságok bonyolítják, mellyel naprakész energiapiaci információk alkalmazhatóak. Ezen
cégek megfelelő műszaki-, jogi- és közbeszerzés szakmai szakértői és elektronikus árlejtés
alkalmazására felkészültek, így az eljárás sikeres és eredményes lebonyolítása garantált,
továbbá megnyílik a lehetőség egy optimalizált energia szolgáltatási portfolió kialakítására.
A Sourcing Hungary Kft. Magyarország piacvezető független beszerzési szakértő szervezet
bonyolítja évek óta az önkormányzatunk energiabeszerzését. Szakértő szolgáltatóként

a legnagyobb pénz, idő és energia megtakarítás elérésére törekednek ügyfeleik számára. A
2018-2019 évek beszerzési szolgáltatás vállalkozói díja a beszerzésen elért nettó megtakarítás
volt, mely a villamos energia szolgáltatás időszakában havi részletekben került megfizetésre
összesen 665.352.- Ft összegben, míg a 2019-2020 évek beszerzésére egy kialkudott nagyon
kedvező és tervezhető egyszeri fix díjas beszerzésre vonatkozó ajánlatot kaptunk a
közbeszerzési eljárás lebonyolítására 480.000 Ft + ÁFA díjazással.
Önkormányzatunk a tervezett villamos energia igényének biztosítására a csoportos beszerzés
nyerteseivel 2018-2019 évekre és a 2019-2020 évekre is az MVM Partner Energiakereskedelmi
Zrt.-vel mint nyertes ajánlattevővel kötötte meg a kereskedelmi szerződést. A közbeszerzés
lebonyolításának megbízási díja egy összegben a teljesítést (közbeszerzés lezárása) követően
került kiszámlázásra.
Közbeszerzési Szabályzat alapján a hivatal feladata kiválasztani a Közbeszerzési Hatóság által
vezetett névjegyzékből a hivatalos közbeszerzési tanácsadót, aki a közbeszerzések
előkészítésében közreműködik. A csoportos közbeszerzéshez való csatlakozás következménye,
hogy a csoport által megbízott közbeszerzési tanácsadó járhat csak el önkormányzatunk
képviseletében is.
Önkormányzatunk a következő 2022. január 1-től 2023. december 31-ig tartó szerződéses
időszakra vonatkozóan is tudna csatlakozni a Sourcing Hungary Kft. által szervezett a Magyar
Energia Beszerzési Közösség (MEBEK) keretében lebonyolítandó csoportos villamos energia
közbeszerzéshez. A Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. a javaslatot tett a csoportos
beszerzéshez történő csatlakozásra vonatkozóan, melyben többszöri egyeztetést követően a fix
díjas, egy összegű előre kalkulálható közbeszerzési eljárás bonyolításának 1 000 000.- Ft + áfa
díját javaslom elfogadásra (1. sz. melléklet).
A csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozáshoz tagfenntartó nyilatkozat csatlakozási
nyilatkozat aláírása szükséges, amellyel csatlakozunk a gesztor Isaszeg Város Önkormányzata
ajánlatkérőhöz (2-3. sz. melléklet.) . A közbeszerzést lebonyolító Sourcing Hungary Kft.
megbízásához szakértői szerződés elfogadása (4. sz. melléklet), illetve a csatlakozást követően
a fogyasztási helyek műszaki adatainak megadása szükséges a beszerzés előkészítéshez.
A fent részletezett előnyök, lehető legkedvezőbb piaci árszintek és feltételrendszer elérésének
érdekében javaslom, hogy önkormányzatunk és intézményei összes villamos energia
fogyasztási helyével csatlakozzon a Sourcing Hungary Kft. által szervezett, MEBEK csoportos
közbeszerzéshez teljes ellátás alapú villamos energia és közvilágítás állátására vonatkozóan a
2022. január 1-től 2023. december 31-ig tartó szerződéses időszakra.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival
kiegészíteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.
Polgár, 2020. október 16.
Tóth József
polgármester

Határozati javaslat
…./2020. (X.29.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat az
önkormányzat és intézményei villamos energia beszerzésére önkormányzati csoportos
közbeszerzéshez történő csatlakozással” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési szabályzatban
foglaltakkal összhangban úgy határoz, hogy az önkormányzat és intézményei számára
földgáz energia beszerzéshez csatlakozik a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft.
(székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. cégjegyzékszám: 01-09893344, adószám: 14198391-2-41) által szervezett csoportos villamos energia
közbeszerzéshez a 2022. január 1-tól 2023. december 31-ig tartó szerződéses időszakra
vonatkozóan.
2. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a csoportos beszerzés nyertesével az energia kereskedelmi szerződést aláírja.
3. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési eljárás
lefolytatásával a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft-t bízza meg 1.000.000 Ft + ÁFA
díjazással. A megbízási díj egy összegben a bonyolítást követően kerül kiszámlázásra.
Felhatalmazza továbbá a polgármestert a határozat mellékletét képező „Szerződés” és
„Meghatalmazás” aláírására.
4. Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a megbízási díjnak a
2021. évi költségvetésben történő betervezéséről.
Határidő:
Felelős:

2020. november 2.- a szerződés, a meghatalmazás és a nyilatkozat aláírására
2021. február14. - a 2021. évi költségvetésben való tervezésre
Tóth József polgármester

