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Tisztelt 'Képviselő-testület/ 

A földgázellátásról szóló törvény (GET) értelmében 2010. július l-től a 20 m3/1í feletti 
lekötött teljesítményű fogyasztók kötel~zően a szabadpiacról vételeznek- illetve szabadon 
választhatnak energia kereskedőt. Ennek lényege, hogy a fogyasztók a Magyar Energeti~cai és 
Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által engedélyezett szabadpiaci energiakereskedőktől 
közvetlenül versenyeztetés útján tudj~k beszerezni a működésükhöz szükséges vezetékes 
földgáz energiát. 
Önkormányzatunk és intézményei rendelkeznek olyan fogyasztási· pontokkal, amelyek 20 
m3/h feletti lekötött teljésítményű fogyasztási helyek, így jelenleg is· a szabad piacról 
vételeznek. Az ezeken a helyeken történő energiafogyasztás beszerzési értéke meghaladja a 
nettó 15 millió Ft-os értékhatárt, ezért a földgáz energia beszerzésünket a közbeszerzésekről 
szóló törvény előírásai szerint kell megvalósítanunk. 
Önkormányzatunk energiafogyasztóinak (intézmények, gazdasági társaságok) 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 földgáz energia szükségleteinket, amivel a 'méretgazdaságosságból 
adódón további árelőny érhető el. . 
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: 

A nagyobb mennyiségből fakadó árelőny kiaknázása (,,flotta ár"). 
Jelentős humánerőforrás és munkaidő megtakarítás a csatlakozó önkormányzati 

energiafogyasztók számára. . 
A· közbeszerzés. folyamatát az adott feltételrendszerben elérhető legalacsonyabb ár 

elérésében maximálisan érd~kelt független energiapiaci szakértők bonyolítják le. 
Professzionális beszerzési megoldások, folyamatok, eszközök. 
Toleranciasáv csoportszi'.nten számítandó, · ezáltal ldsebb a veszélye az alul és 

felülfogyasztásból eredő kötbérfizetési lehetőségekhek. 
A ·csoport tagjai egyedileg szerződnek, e.záltal az esetleges kötbérek, szankciók 

kizárólagosan az egyedi fogyasztókra vonatkozhatnak - nincs közös felelősségvállalás. 

Gödöllő Város Önkoqnányzata és intézményei, egyes gazdasági társaságai immár 
. négy éve versenypiaci körülmények között ·szerzik be a vezetékes földgáz energiát. Az 
eddigiekben lefolytatott eljárások eredményeképpen kedvező árat sikerült elérni. Az előző 
közbeszerzés eredményeképpen kötött szerződé~ek 2017. október .1-j én járnak le. 

Az előző két versenypiaci földgáz beszerzést, közbe.szerzési eljárás formájában a Sourcing 
Hungary Kft. bonyolította. le. 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 

· projekt~kben 3500 fogyasztónál összességben 348 milliárd forintos összértékben 
bonyolítottak le energia beszerzéseket, 2-S, 7 milliárd forintos megtakafít.ást elérve. 
Közbeszerzési tanácsadó szervezetként pedig 350 energia beszerzés tárgyú közbeszerzési 
eljárást bonyolítottak le, 900 fogyasztó (köztük több mint 200 önkormányzat) számára, évente 
legalább 10 csoportos eljárást lebonyolítva. 



Önkormányzatunk már többször csatlakozott a Sourcing Hungary . Kft. által -lebonyolított 
közbeszerzési eljárásokhoz, amellyel jelentős eredményeket, megtakarításokat értünk el. 
Javaslom, hogy önkormányzatunk csatlakozzon a Sourcing Hungary Kft. áital szervezett, 
csoportos földgáz energia közbeszerzéshez, a 2017. október l-től 2019„ október l-ig tartó 
szerződés~s időszalaa vonatkozóan. A csoportos közbeszerzéshez .történő csatlakozáshoz egy 
csatlakozási nyilatkozat továbbá egy szindikátusi szerződés / tagfenntartó nyilatkozat aláírása 
szükséges, amellyel csatlakozunk a gesztor ajánlatkérőhöz. A lebonyolító Sourcing Hungary 
Kft. megbízásához pedig egy szakértői szerződés aláírása, illetve a fentieken túl a fogyasztási 
helyek műszaki·· adatainak megadása szükséges. · 

A fent részletezett előnyök,. lehető legkedvezőbb piaci árszintek és· feltételrendszer 
elérésének érdekében javaslom, önkormányzatunk és intézményei összes 20 m3/h feletti 
lekötött teljesítményű fogyasztási helye vonatkozásában lefolytatandó közbeszerzési eljárást a 
Sourcing Hungary Kft. által szervezett, csoportos közbeszerzéshez csatlakozva lebonyolítani, 
2017. október l-től 2019. október l-"ig tartó szerződéses időszalaa. 

A teendőket az alábbi táblázat tartalmazza: 

Szükséges szerződések és dokumentumok aláírása, megküldése 

Fogyasztási adatok, várható fogyasztási igény megküldése 

Közbeszerzési folyamat elindítása - csatlakozóknakrészletes 
ütemtervvel 
Ajánlatok bontása, elektronikus árlejtés 
Tago~<: .~ájékoztatása az eredményelaől, elért megtakarításokról 

Felmondások és szerződéskötési folyamatok támogatása 
Vételezés új kereskedelmi szerződés által 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitat~sára és a határozati javaslat 
elfogadására! 

G ö d ö 11 ő, 2017. február „ Ah „ 



Határozati javaslat 

A Képviselő-testület a vezetékes földgáz energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás 
lefolytatásáról a 2017. október l-től 2019. október l-ig tartó időszakra vonatkozóan úgy 
határoz·, hogy részt kíván venni a Sourcing Hungary Kft. által szervezett csoportos 
közbeszerzésben. 
A földgáz energia ár versenyeztetése fix EUR/MWh-ban történik, forint kifizetéssel. 

Határidő: a nyilatkozat közlésére 5 munkanap. 

Felelős: Dr. Gémesi György polgármester . 

Határozati javaslat 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ajánlatkérői csoporthoz való 
csatlaközáshoz szükséges nyilatkozatokat valamint a Szindikátusi szerződést Gödöllő Város 
Önkormányzata részéről aláírja. 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a ·földgáz energia . 'közbeszerzési eljárás 
lebonyolítására a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft.. kapjon megbízást, Gödöllő Vár<?s 
Önkormányzata részéről. 

Határidő: a dokumentumok ille~ve a szerződés aláírására a tender ütemtervéhez igazodóan. 

Felelős: Dr. Gémesi György polgármester 




