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Tárgy: Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésére.
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Tisztelt Képviselő-testület!

A villamos energiáról szóló törvény (VET) értelmében 2003. január l-től
választhatnak kereskedőt vagy egyetemes szolgáltatót a fogyasztók. Ennek lényege, hogy a
fogyasztók az energiakereskedőktől, a kereskedők a termelőktől szabadpiaci körülmények
között szerezhetik be a vezetékes villamos energiát. A villamos energiát termelő erőművek
ugyanilyen módon értékesítik a rendszerirányítók közreműködésével.
Az önkormányzati intézményeknek (oktatási intézmények, egészségügyi intézmények,
stb.) külön-külön önálló energiavásárlóként történő megjelenése veszélyes, gyenge
alkupozíciót kínáló megoldás lehet. Elgondolkodtató, hogy az önkormányzat milyen
felkészültséggel lépjen ki a tőkeerős szolgáltatókat felsorakoztató energiapiacra. Az
önkormányzati intézményeknek . együttesen, közbeszerzési tömörülésbe tagozódva van
esélyük valódi alkupozíció, . partneri viszony kialakítására. Ezzel· realizálható
méretgazdaságosságból adódó ún. árvezérlő funkció kiharcolására, relatív árelőny és nem
tervezett költségmegtakarítás elérésére a jelenleg érvényes egyetemes szolgáltatói árakkal
szemben.
Gödöllő Város Önkormányzata és intézményei nem rendelkeznek energiakereskedelmi szervezettel. Az új modell számol az energetikai tanácsadó társaságok
megjelenésével, amelyek szakmai támogatásával a megfelelő felkészültséggel nem rendelkező
fogyasztó számára is megnyílik a lehetőség egy optimalizált energia szolgáltatási portfolió
kialakítására. A villamos energia beszerzésénél a közbeszerzéselaől szóló törvény előírásait
kell betartanunk. A villamos energia beszerzésére közbeszerzési eljárást kell kiírni. A
közbeszerzési eljárás különlegesen speciális voltára való tekintettel szükségszerű a beszerzés
tárgya· szerinti szakértelem biztosítása végett műszaki és jogi szakértő bevonása a
közbeszerzési törvény előírásainak megfelelően. ·
Gödöllő Város Önkormányzata és intézményei, egyes gazdasági társaságai immár
négy éve versenypiaci körülmények között szerzik be a villamos áramot. Az eddigiekben
lefolytatott eljárások eredményeképpen kedvező árat sikerült elérni mind a közvilágítási áram,
mind az intézményi fogyasztók számára szükséges áram beszerzéséhez. Az előző
közbeszerzés eredményeképpen kötött szerződések 2017. december 31.-én járnak le.
Érdemes a közbeszerzési eljárást a Sourcing Hungary Kft. által szervezett
önkormányzati csoport keretében megindítani. Csoportos közbeszerzés esetén egy
szindikátusi szerződés aláírása szükséges, amellyel csatlakoznánk a gesztor ajánlatkérőhöz a
2018-2019. évi villamos energia beszerzésre. Ezen túl pedig egy egyedi.megbízási szerződés
aláírása szükségeltetik a lebonyolító Sourcing Kft. felé.
A villamos energia szabadpiaci megvásárlását Gödöllő Város Önkormányzata és intézményei
összes fogyasztási helye vonatkozásában javasolom a csoportos közbeszerzési eljárás
keretében lebonyolítani a 2018. január l-től 2019. december 31-ig tartó szerződéses
időszakra.
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Határozati javaslat
A Képviselő-testület az általános felhasználású (intézményi) és közvilágítási célú villamos
energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásáról a 2018. 01. 01 - 2019. 12. 31
időszakra vonatkozóan úgy határoz, hogy részt kíván venni a Sourcing Hungary Kft. által
szervezett önkormányzati csoportos közbeszerzésben.
A villamos energia ár versenyeztetése fix EUR/MWh-ban történik, KÁT tartalom nélkül.
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a nyilatkozat közlésére 5 munkanap.
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Határozati javaslat
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ajánlatkérői csoporthoz való
csatlakozáshoz szükséges nyilatkozatokat valamint a Szindikátusi szerződést Gödöllő Város
Önkormányzata részéről aláírja.·
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a villamos energia közbeszerzési eljárás
lebonyolítására a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. kapjon megbízást,, Gödöllő Város
Önkormányzata részéről.
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a dokumentumok illetve a szerződés aláírására a tender ütemtervéhez igazodóan.
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