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ELŐTERJESZTÉS
földgázenergia és villamos energia 2023-as évre történő beszerzésére irányuló csoportos
közbeszerzési eljáráshoz való csatlakozásra, a tagfenntartó nyilatkozat, valamint a
Sourcing Hungary Kft.-vel megkötendő közbeszerzési tanácsadói szerződés aláírására
Tisztelt Képviselő-testület!
A Jászberény Városi Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ajánlatkérőnek minősülő szervezet.
A Kbt. alanyi hatálya alá tartozó ajánlatkérőnek minősülő szervezetek a Kbt. 29. § (2)
bekezdése alapján közösen is megvalósíthatnak egy közbeszerzést olyan módon, hogy egy
maguk közül kiválasztott ajánlatkérőt meghatalmaznak a közbeszerzési eljárás lefolytatásával
(a továbbiakban: csoportos közbeszerzés).
A csoportos közbeszerzési eljárás célja, hogy az abban résztvevő ajánlatkérők a beszerzés
során kihasználják a mennyiségből eredő előnyöket, a piacon elérhető legelőnyösebb
árszintet, feltételeket a Kbt. 108. § (1) pontja szerinti elektronikus árlejtés alkalmazásával,
amellyel jelentős erőforrás megtakarítás érhető el.
A csoportos közbeszerzési eljárásba belépni kívánó ajánlatkérőnek minősülő szervezetek e
tárgyban korábban megállapodást (a továbbiakban: szindikátusi szerződés) kötöttek, melyben
felhatalmaznak maguk közül egy ajánlatkérőt (a továbbiakban: gesztor) arra, hogy a nevükben
a közbeszerzési eljárás során kapcsolattartóként, vezető ajánlatkérőként járjon el.
A tárgyi csoportos közbeszerzési eljárásban hivatalos közbeszerzési tanácsadóként a Sourcing
Hungary Kft. (1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.) jár el, amely, mint független
közbeszerzési szakértő, a közbeszerzési eljárás teljes körű bonyolítását ellátja. A Sourcing
Hungary Kft. az átláthatósági nyilatkozatot a közbeszerzési tanácsadói szerződéshez csatolja.
A Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. megkeresése alapján a Jászberény Városi
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), mint gesztor vezetésével (a 2023. január 1.
napjától - 2023. október 1. napjáig terjedő szolgáltatási időszakra) földgáz energia beszerzése
tárgyában, illetve (a 2023. január 1. napjától – 2023. december 31. napjáig) villamos áram
beszerzése tárgyában csoportos közbeszerzési eljárás indul.
Az ezen közbeszerzési eljáráshoz való csatlakozás, a gesztori nyilatkozat aláírásának
határideje: 2023. szeptember 2.
A csoportos közbeszerzési eljárás eredményeként az ajánlatkérők azonos feltételekkel, de
egyedileg kötnek szerződést a nyertes szolgáltatóval.
Figyelembe véve a fentiekben már említett csoportos közbeszerzés előnyeit javaslom, hogy az
Önkormányzat a fenntartásában (működtetésében) lévő és a veszélyhelyzet ideje alatt az
egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.)
Korm. rendelete alapján az egyetemes szolgáltatás alól kikerülő fogyasztási helyek
tekintetében vegyen részt az induló csoportos közbeszerzési eljárásokban, erre utasítsa a
kizárólagos részvételével működő gazdasági társaságok vezetőit is.
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A villamos áram beszerzése tekintetében javasolt a versenypiacon is ajánlatokat kérni és azok
ismeretében meghozni a végső döntést a közbeszerzési eljáráson való indulásról, mivel ezen
fogyasztási helyek esetében a becsült érték jelenleg nem éri el a közbeszerzési értékhatárt.
A fentiek alapján kérem az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat –
egyszerű többséggel történő – elfogadását:
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2022. (VIII. 17.) határozata
földgázenergia és villamos energia 2023-as évre történő beszerzésére irányuló csoportos
közbeszerzési eljáráshoz való csatlakozásról, a tagfenntartó nyilatkozat, valamint a
Sourcing Hungary Kft.-vel megkötendő közbeszerzési tanácsadói szerződés aláírásáról
1. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a Jászberény Városi Önkormányzat fenntartásában (működtetésében) lévő és
a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének
meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelete alapján az egyetemes
szolgáltatás alól kikerülő fogyasztási helyek tekintetében földgázenergia beszerzése és
a versenypiaci ajánlat elutasítása esetén villamos áram beszerzése tárgyban a
Jászberény Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), mint gesztor által
vezetett csoportos közbeszerzési eljáráshoz való csatlakozásról határoz.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Jászberény Város Polgármesterét, hogy az
Önkormányzat, mint gesztor Ajánlatkérő képviseletében a gesztori és a tagfenntartási
nyilatkozatot aláírja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Jászberény Város Polgármesterét, hogy az
Önkormányzat, mint gesztor Ajánlatkérő képviseletében közbeszerzési tanácsadói
szerződést kössön a közbeszerzési eljárást lebonyolító Sourcing Hungary Kft.-vel
(1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.) nettó 900.000 Ft/eljárás áron.
4. A Képviselő-testület – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 3:112. § (3) bekezdése alapján – a Jászberényi Vagyonkezelő és
Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban:
Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt.), valamint a Jászkerület Kulturális és Művészeti
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban:
JÁSZKERÜLET Kft.) tulajdonosi (alapítói) jogainak gyakorlójaként – utasítja e
társaságok vezető tisztségviselőit az általuk vezetett gazdasági társaságok kezelésében
(működtetésében) lévő és az egyetemes szolgáltatásból kikerülő fogyasztási helyek
tekintetében a földgázenergia és villamos energia beszerzése tárgyú, a fentiekben
részletezett, csoportos közbeszerzési eljárásokhoz való csatlakozásra.
5. A Képviselő-testület – a Ptk. 3:112. § (3) bekezdése alapján – utasítja továbbá a
Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját, valamint a JÁSZKERÜLET Kft.
ügyvezetőjét, hogy a társaságok, mint Ajánlatkérők képviseletében a gesztor
Önkormányzattal - a határozat mellékletét képező tartalommal - a szindikátusi tagság
fenntartására vonatkozó nyilatkozatot aláírják, valamint a közbeszerzési eljárást
lebonyolító Sourcing Hungary Kft.-vel (1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
sz.) közbeszerzési tanácsadó szerződést kössenek.
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Határidő:

2022. december 31.

Felelős:

Budai Lóránt polgármester (a nyilatkozatok, szerződés aláírása
vonatkozásában, az 1-3. pont tekintetében)
Horgosi Zsolt, a Jászberényi V.V Nonprofit Zrt. vezérigazgatója (a 4-5.
pont tekintetében)
Kovács Péter, a JÁSZKERÜLET Kft. ügyvezetője (a 4-5. pont
tekintetében)

Erről é r t e s ü l :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok,
JÁSZKERÜLET Kft. – Jászberény,
Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. – Jászberény,
Sourcing Hungary Kft.-vel - Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.,
Városüzemeltetési Bizottság tagjai,
PH Városgazdálkodási Osztály – helyben,
Képviselő-testület valamennyi tagja,
Irattár.

Jászberény, 2022. július 28.
Budai Lóránt s.k.
polgármester
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Budai Lóránt
Polgármester Úr
Jászberény Városi Önkormányzat
Tárgy: Felkérés önkormányzati konzorcium földgáz energia beszerzésében gesztori szerepkör elvállalására

Tisztelt Budai Lóránt Polgármester Úr!
Mint Ön számára is ismeretes a Jászberény Városi Önkormányzat és a Sourcing Hungary Kft. már több
éve tartó szoros, stratégiai kapcsolatot alakított ki energia beszerzés témakörében. Az önkormányzati
konzorcium számára történő csoportos közbeszerzési modell, mint együttműködési forma, rendkívül
sikeres. A közös munka a Jászberény Városi Önkormányzat számára az utóbbi időszakban jelentős
megtakarítást eredményezett.
A közös sikerek alapján ezúton tisztelettel felkérjük Önöket, hogy a 2023. évi 20 m3/h és az alatti
teljesítményű felhasználási helyek földgáz energia csoportos közbeszerzése tekintetében a gesztori
szerepkört elvállalni szíveskedjenek.
Az Önök számára eddig elért megtakarításon túl további előny, hogy a gesztori teendők ellátása nem
igényel több feladatot, mint egy egyedi közbeszerzés lebonyolítása, ugyanakkor jelentős presztízs
értéket képvisel az önkormányzati körökben, illetve a médián keresztül országos szinten.
Tekintettel a beszerzés ütemezésére várjuk megtisztelő válaszukat a gesztori szerepkör
elvállalásáról. A gesztori szerepkör elvállalásához mellékelten megküldjük a gesztori nyilatkozatot,
amelyet aláírva legyenek szívesek visszaküldeni részünkre.
Bízva további sikeres együttműködésünkben, tisztelettel:
Budapest, 2022. július 28.
Tisztelettel:
Csizmár Emese
cégvezető
Sourcing Hungary Kft.

Sourcing Hungary Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
telefon: 06-1- 769-1392
fax: 06-1-877-62-75
e-mail: sourcing@sourcing.hu
web: www.sourcing.hu

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

Jászberény 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, földgáz energia beszerzésre irányuló közbeszerzési eljárásban ajánlatkérőként kívánunk
megjelenni.
Intézményi adatok
Név:

Jászberény Város Önkormányzata

Székhely:

5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18

Adószám:

15408442-2-16

Számlázási cím:
Államháztartási azonosító / Cégjegyzékszám:

732671

Képviseletre jogosult személy neve:

Budai Lóránt polgármester

Nyilatkozatom aláírásával tudomásul veszem, hogy a 2013.07.31-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: Jászberény, 2022. ……………..
………………………………
Ajánlatkérő tag
képviseletében:
Budai Lóránt polgármester

Sourcing Hungary Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
telefon: 06-1- 769-1392
fax: 06-1-877-62-75
e-mail: sourcing@sourcing.hu
web: www.sourcing.hu

2. sz. Melléklet

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

1.
2.
3.
4.
5.

A közbeszerzési eljárás Gesztora az eljárás előkészítése során kerül kijelölésre.
A megkötendő energia-kereskedelmi szerződés típusa: teljes ellátás alapú földgáz kereskedelmi szerződés.
Szerződési időszak: 2023.01.01. 06:00 CET – 2023.10.01. 06:00 CET
Az alkalmazandó közbeszerzési eljárás lefolytatása a mindenkori hatályos Kbt. szerint.
Ajánlati ármodell: háromkomponensű (Gázdíj + fix RHD + forgalom arányos RHD), ahol a molekuladíj
fix ár, amely HUF/kWh mértékegységben van meghatározva.
6. 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 földgázfelhasználás 85 %-ának megfelelő mértékű.)
Teljesítmény túllépés: a mindenkori hatályos vonatkozó jogszabályok az irányadóak.
7. Nominálási kötelezettség:
• a 0 - 20 m3/h közötti lekötéssel rendelkező fogyasztási helyek esetében Ajánlatkérők számára nincs
nominálási kötelezettség.
8. Fizetési feltételek, számlázás:
Kereskedő két számlát állít ki:
a. Fix RHD (kapacitás-lekötési díj)
b. Gázdíj és a forgalomarányos RHD díjtétel
Számlázás: fogyasztási helyenkénti bontásban.
Számlázás pénzneme:
• RHD:
HUF.
• Gázdíj: 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 és ténylegesen átvett mennyiség különbözetére a gázdíj 50%-a a pótdíj, felülvételezés esetén a
sávon kívül fogyasztott mennyiség esetében a gázdíjon felül a gázdíj összegnek 25%-os mértéke a pótdíj.
Elszámolás éves szinten. A fizetendő pótdíjat a csoportos toleranciasáv figyelembevételével kell
meghatározni.

Jászberény, 2022. …………….
Budai Lóránt
polgármester

Sourcing Hungary Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
telefon: 06-1- 769-1392
fax: 06-1-877-62-75
e-mail: sourcing@sourcing.hu
web: www.sourcing.hu
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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,
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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

Jászberény 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:

Jászberény Város Önkormányzata

Székhely:

5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18

Adószám:

15408442-2-16

Számlázási cím:
Államháztartási azonosító / Cégjegyzékszám:

732671

Képviseletre jogosult személy neve:

Budai Lóránt polgármester

Nyilatkozatom aláírásával tudomásul veszem, hogy a 2013.07.31-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: Jászberény, 2022. …………….
………………………………
Ajánlatkérő tag
képviseletében:
Budai Lóránt polgármester

Sourcing Hungary Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
telefon: 06-1- 769-1392
fax: 06-1-877-62-75
e-mail: sourcing@sourcing.hu
web: www.sourcing.hu

2. sz. Melléklet

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS EREDMÉNYEKÉNT
MEGKÖTÉSRE KERÜLŐ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉSHEZ
1. A közbeszerzési eljárás Gesztora az eljárás előkészítése során kerül kijelölésre.
2. A megkötendő energia-kereskedelmi szerződés típusa: menetrend adása nélküli teljes ellátás alapú
villamos energia kereskedelmi szerződés
3. Szerződési időszak: 2023. 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 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 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.
A fizetendő pótdíjat a csoportos toleranciasáv figyelembevételével kell meghatározni.

Jászberény, 2022. …………..

Budai Lóránt
polgármester

