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Tisztelt Képviselő-testület!

A villamos  energiáról  szóló törvény  (VET)  értelmében  2003.  január  1-jétől  választhatnak
kereskedőt vagy egyetemes szolgáltatót a fogyasztók. Ennek lényege, hogy a fogyasztók az
energiakereskedőktől,  a  kereskedők  pedig  a  termelőktől  szabadpiaci  körülmények  között
szerezhetik  be  a  vezetékes  villamos  energiát.  A villamos  energiát  a  termelő  erőművek
ugyanilyen módon értékesítik a rendszerirányítók közreműködésével.
Az egyes önkormányzati intézményeknek (oktatási intézmények, kulturális intézmények, stb.)
külön-külön  önálló  energiavásárlóként  történő  megjelenése  gyenge  alkupozíciót  kínáló
megoldás. Az önkormányzatoknak intézményeik számára, az összes intézményt összefogva,
és  közbeszerzési  eljárást  lebonyolítva  van  esélyük  valódi  alkupozíció  kialakítására,
kedvezőbb szolgáltatási árak elérésére. 
Valószínűsíthetően  még  jobb  alkupozíciót,  és  még  kedvezőbb  árakat  lehet  elérni,  ha  a
különböző  települések  önkormányzatai  is  összefognak  és  egy  gesztor  önkormányzat
vezetésével közösen szerzik be áramszükségletüket az elkövetkezendő időszakra.

Önkormányzatunk 2011. óta közbeszerzési eljárás lebonyolításával a szabadpiacról szerzi be a
villamos áramot az önkormányzati kezelésű intézmények és a városi közvilágítás számára. Volt
olyan  év,  amikor  önállóan,  de  arra  is  volt  már  példa,  hogy  több  önkormányzattal  közösen
szereztük be a szükséges áram mennyiséget. 
Az MVM Partner Zrt.-vel és a JAS Budapest Zrt.-vel kötött villamos áram vásárlási szerződések
2015. december 31-én lejárnak, ezért az év végéig újabb közbeszerzési eljárást kell lefolytatnunk
a szükséges villamos áram mennyiség beszerzése céljából. A közbeszerzési eljárás különlegesen
speciális  voltára  való  tekintettel  szükségszerű  a  beszerzés  tárgya  szerinti  szakértelem
biztosítása,  műszaki  és  jogi  szakértő  bevonása  a  közbeszerzési  törvény  előírásainak
megfelelően.

A közbeszerzési eljárás és a villamos áram beszerzéssel kapcsolatos egyéb teendők teljes körű
lebonyolítására 2011. óta a Sourcing Hungary Kft. volt a partnerünk, amely cég minden esetben
megbízhatóan végezte el ezeket a feladatokat.
Ebben  az  évben  is  megtörtént  a  kapcsolatfelvétel  velük  és  eljuttatták  hozzánk  javaslatukat,
ajánlatukat a következő időszakra vonatkozó árambeszerzés lebonyolítására. 
A cég ebben az évben is több önkormányzati csoport számára bonyolít le közbeszerzési eljárást.
Javaslatuk  szerint  a  jogszabályi  változások miatt  és  a  kedvezőbb ár  elérése  érdekében ez
alkalommal érdemes a közbeszerzési eljárást szervezett önkormányzati csoport keretében és
két éves időszakra vonatkozóan megindítani. Számos önkormányzat választja ezt a megoldást.
Csoportos  közbeszerzés  esetén  egy  csatlakozási  szándéknyilatkozat  és  egy  szindikátusi
szerződés  aláírása  szükséges,  amellyel  önkormányzatunk  csatlakozna  a  gesztor
ajánlatkérőhöz, a javaslat szerint Biatorbágy Város Önkormányzatához a  2016. és 2017. évi
villamos energia beszerzésre. Ezen túl pedig egy egyedi megbízási szerződés aláírására van
szükség a lebonyolító Sourcing Hungary Kft.-vel.
A szándéknyilatkozat, a szindikátusi szerződés tervezete és a megbízási szerződés tervezete az
előterjesztés mellékleteit képezik.
A Sourcing Hungary Kft. az árambeszerzéssel kapcsolatos teendők teljes körű lebonyolítását
sikerdíj ellenében végezné. Ajánlatuk szerint a sikerdíj az elért megtakarítás 20%-a lenne, így
a  jelenlegi  áramdíjakhoz  viszonyítva  elért  megtakarítás  80%-a  önkormányzatunknál
maradhat. A sikerdíj kifizetése nem egy összegben történne, hanem a két éves időszakban havi
részletekben, ami szintén kedvező feltétel.
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A szerződések megkötésére a nyár folyamán kerülhet sor, a közbeszerzési eljárás elektronikus
árlejtés alkalmazásával pedig az előkészítő munkák után, várhatóan késő ősszel bonyolódhat
le. A tapasztalatok szerint elektronikus árlejtés alkalmazásával még kedvezőbb ár és további
megtakarítás érhető el.
Az előterjesztés  mellékletét  képezi  a  már  ismertetett  dokumentumokon  kívül  egy  döntést
előkészítő,  támogató  piaci  jelentés  is,  mely  további  információkat  nyújt  a  2016-2017 évi
árambeszerzés  részleteiről,  a  piaci  árak  alakulásáról,  a  lehetséges  megtakarításokról.
Önkormányzatunk 2011 óta már nem egyetemes szolgáltatással vételez, ezért e mellékletben
az  egyetemes  szolgáltatáshoz  viszonyított  megtakarítási  értékek  természetesen
önkormányzatunk esetében már nem érvényesek és nem realizálhatók, de a piaci trendeket
figyelembe  véve  a  jelenlegi  árainkhoz  képest  is  elérhető  bizonyos  mértékű  megtakarítás,
mivel a piaci árak jelenleg nagyon kedvezőek.
Jelenleg az intézmények számára a  villamos áramot az MVM Partner Zrt.-től  nettó  17,69
Ft/KW  áron,  a  közvilágítás  számára  a  JAS  Budapest  Zrt.-től  nettó  13,79  Ft/KW  áron
szerezzük be, mely árak 2014. január 1-je óta vannak hatályban.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni
szíveskedjen!

V á r p a l o t a ,  2015. június 11.

Talabér Márta
              polgármester



Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Várpalota Gárdonyi G. u. 39.

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  2015.  június  25-i  rendkívüli  ülésén  a
következő határozatot hozta:

…/2015. (VI. 25.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :

1.) Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  Várpalota
Város  Önkormányzatának  intézményei  és  a  közvilágítás  számára  villamos  áram
beszerzése céljából csoportos közbeszerzési eljárásban vesz részt 2016. január 1-jétől
2017. december  31-ig tartó  szerződéses  időszakra és  csatlakozik  Biatorbágy Város
Önkormányzata,  mint  gesztor által  szervezett  csoportos villamos energia  beszerzési
közösséghez.
A  csoportos  beszerzés  érdekében  felhatalmazza  a  polgármestert  a  csatlakozási
szándéknyilatkozat,  valamint  a  beszerzési  közösség  szindikátusi  szerződésének
aláírására.

2.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az árambeszerzés teendőivel, és
az  azzal  kapcsolatos  közbeszerzési  eljárás  teljes  körű  lebonyolításával  a  Sourcing
Hungary Kft.-t (1138 Budapest, Meder u. 8.) bízza meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az árambeszerzés lebonyolítására
vonatkozó szerződés aláírására.

Határidő: a döntés megküldésére: azonnal
a csatlakozási szándéknyilatkozat aláírására: 2015. július 15.
a szindikátusi szerződés és a lebonyolításra vonatkozó szerződés aláírására:
2015. július 31.

Felelős: Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Borbás Tamás közlekedésigazgatási és energiaügyi ügyintéző

    
V á r p a l o t a ,  2015. június 25.

       Talabér Márta                                  dr. Ignácz Anita Éva
         polgármester             jegyző
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