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NYILATKOZAT A TAGSÁG FENNARTÁSÁRÓL
Preambulum
A kedvezőbb energiaárak elérésének érdekében a Sourcing Hungary Kft., mint független energia-beszerzési szekértő
szervezet a Magyar Energia Beszerzési Közösség keretében az energia piaci liberalizációt kihasználva csoportos energia
beszerzéseket szervez. A csoportos beszerzések által a csatlakozó tagok számára kedvezőbb feltételek érhetőek el, mint a
szervezetek önálló beszerzései során. A szervező Sourcing Hungary Kft. több iparágban támogatta már energia beszerzési
közösség létrehozását, együttes energia beszerzés lefolytatását, melyeknek köszönhetően jelentős megtakarításokat
realizált a megbízói számára.
A beszerzési közösség célja, hogy a tagok földgáz és villamos energia beszerzését együttesen kezelve, kihasználjuk a
nagyobb mennyisségből és portfolióhatásból fakadó előnyöket, és a Sourcing Hungary Kft. által biztosított energia
beszerzési tapasztalatok és szakértelem által a tagok számára a piacon elérhető legalacsonyabb árszintet és legjobb
feltételeket, pozíciókat harcoljuk ki a szabad piaci kereskedők pályáztatásával.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) alanyi hatálya alá tartozó (Ajánlatkérőnek minősülő) szervezetek
dönthetnek úgy, hogy jellemzően célszerűségi, gazdasági megfontolásból más, ugyancsak Ajánlatkérőnek minősülő,
hasonló beszerzési igényű szervezetekkel együtt kívánnak közbeszerzési eljárást lefolytatni, azaz lehetősége van több
Ajánlatkérőnek közösen közbeszerzési eljárás megindítására és lefolytatására.
Fentiek alapján Alulírott, mint a

Polgár Város Önkormányzata
szervezet törvényes képviselője n y i l a t k o z o m,
hogy fenn kívánjuk tartani az általam képviselt szervezet tagságát a Sourcing Hungary Kft. mint független energiabeszerzési szakértő által szervezett közös energia-beszerzési közösségben, azaz a feladatokat koordináló Gesztor által
képviselt csoportos, villamos energia beszerzésre irányuló közbeszerzési eljárásban ajánlatkérőként kívánunk
megjelenni.
Intézményi adatok
Név:

Polgár Város Önkormányzata

Székhely:

4090 Polgár, Barankovics tér 5

Adószám:

15728599-2-09

Számlázási cím:

u.a.

Államháztartási azonosító / Cégjegyzékszám:

728593

Képviseletre jogosult személy neve:

Tóth József

Nyilatkozatom aláírásával tudomásul veszem, hogy a 2015.09.04.-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: Polgár, 2020. október 26.
………………………………
Ajánlatkérő tag
képviseletében:
Tóth József
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2. sz. Melléklet

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

1.

A Gesztor neve és székhelye: Isaszeg Város Önkormányzata (2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.)

2. A megkötendő energia-kereskedelmi szerződés típusa: menetrend adása nélküli teljes ellátás alapú
villamos energia kereskedelmi szerződés
3.

Szerződési időszak: 2022. január 01. 00:00 CET – 2023. december 31. 24:00 CET közötti időszak

4.

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

5. Az ajánlati árra vonatkozó információk: fix nettó energia díj EUR/MWh, HUF-ban fizetve, az ajánlatban
meghatározott napon/időszakban érvényes HUF/EUR MNB árfolyam alapján.
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 KÁT 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 kézhezvételétől számított 15. nap.

8. Toleranciaszint: 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 villamos energia felhasználás 85 %-ának megfelelő
mértékű.)
9. Alul- vagy felülvételezés miatti pótdíj (melyet a vevőként szerződő fizet meg): Alulvételezés esetén az
Ajánlatkérőként szerződő félnek a szerződés szerinti mennyiségből 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 figyelembevételével kell meghatározni.
Polgár, 2020. október 26.
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