KIVONAT
Pomaz Vaéros Onkormanyzataénak Képviselé-testiilete 2020. szeptember 24-i iilésének jegyzkényvébél

a Pomaz Varos Onkormanyzat Képviselé-testiiletének
151/2020. (1X.24.) szamu hatarozata
2021-2023 idészakra vonatkoz6 foldgaz és villamos energia beszerzés lebonyolitasa
ligyében

Pomaz Varos Képviseld-testtilete az.az allamhaztartasrdl sz6l6 térvény végrehajtasardl sz6l6
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 52. § (1) c) pontjaban régzitett jogkérébeneljarva az
alabbi hatarozatot hozta:

1. Pomaz Varos Onkormanyzatanak Képviselé-testiilete elfogadja a Sourcing Hungary
Kft altal megkitilddtt, és a 2021-2023 szerzddéses idészakra vonatkozd, csoportos
kézbeszerzési eljarassal megvaldésulé foldgaz energia beszerzési ajanlat
oree
dokumentaciojat.
Tovabba, Pomaz Varos Onkormaényzatanak Képviseld-testtilete elfogadja a 2021-2023
idészakra vonatkoz6, a Sourcing Hungary Kft és Pomaz Varos Onkorményzata kézétt
létrejov6 Foldgaz energia kézbeszerzési eljaras lefolytatasara iranyulé szerzédést,
melyben régzitik, hogy a vallalkozoi dij az elért netto megtakaritas 35,00%-

a/energiahordozo+ AFA, de nem tébb mint 1,000.000,- Ft/energiahordozé + AFA. A

vallalkozoi dij kifizetése, szamla ellenében, negyedévestitemezésben térténik, a targy
idészakot kéveté hénap 30-ik napjaig.
A Képviselé-testiilet felhatalmazza a polgarmestert, hogy Pomaz Varos
Onkormanyzata és intézményei vonatkozdsaban a 2021.10.01.-2023.10.01.-ig tarté
fSldgaz energia szerz6déses idészakra a 2.,4.,6 szamu mellékletek szerinti
nyilatkozatokat, szerzédéseket és dokumentumokatalairja.

Pomaz Varos Onkormanyzatanak Képviselé-testiilete elfogadja a Sourcing Hungary
Kft altal megkiild6tt 2021-2023 szerzédéses idészakra vonatkozd, csoportos
kézbeszerzési eljarassal megvaldsulé villamos energia beszerzési ajanlat
sree

Tovabba, Pomaz Varos Onkormanyzatanak Képviselé-testiilete elfogadja a 2021-2023
idészakra vonatkoz6, a Sourcing Hungary Kft és Pomaz Varos Onkormanyzata kézétt
létrej6v6 Villamos energia k6zbeszerzési eljaras lefolytatasara iranyul6 szerzddést,
melyben régzitik, hogy a vallalkozoi dij az elért nett6 megtakaritas 35,00%a/energiahordozé + AFA, de nem tébb mint 1.000.000,- Ft/energiahordozé + AFA. A
vallalkoz6i dij kifizetése, szamla ellenében, negyedévestitemezésben térténik, a targy
idészakot kéveté hénap 30-ik napjaig.

A Képvisel6-testiilet felhatalmazza a polgarmestert, hogy Pomaz Varos
Onkormanyzata és intézményei vonatkozdésdban a 2022.01.01.-2023.12.31.-ig tarté
villamos energia szerz6déses idészakra a a 3.,5.,6 szamuti mellékletek szerinti

nyilatkozatokat, szerzédéseket és dokumentumokatalairja.

Felelés: Leidinger Istvan polgarmester
Hataridé: 2020.szeptember30.
Végrehajtasban kézremtikédik: Varosfejlesztési és Varostizemeltetési Osztaly
Végrehajtasrél jelentést tesz: Varosfejlesztési és Varostizemeltetési Osztaly
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SZERZODES

Villamos energia kézbeszerzési eljaras lefolytatasa
Sourcing szerzédésszam: 2020/
amely létrejétt egyrészr6l
a Pomaz Varos Onkormanyzata (székhely: 2013 Pomaz Kossuth Lajos utca 23-25 adészam:
15731058-2-13 képviseli: ............. ) mint Megrendeld, a tovabbiakban: Megrendeld,
masrészrol
a Sourcing Hungary Kft. (székhely: 1138 Budapest, Madaradsz Viktor utca 47-49,
cégjegyzékszam: 01-09-893344, addszam: 14198391-2-41, képviseli: Szentirmai Tamas
cégvezetd) mint Vallalkoz6, a tovabbiakban: Vallalkozd,
egyutt Felek kézott, alabbiak szerint:
I,

A szerzédés targya

Ertékn6velt szolgdltatasokkal kiegészitett Altalanos felhasznaldsi (intézményi) és/vagy
miiszaki elékészitéssel, tovabba a Megrendelé eljaras meginditasa elétt jelzett igénye
esetén a kézbeszerzés targya szerinti szakértelem biztositasa a biralébizottsagban,
valamint a vételezéshez kapesoléd6 szakmai feladatok tamogatasa a II. pontban szereplé
tartalom szerint.
II.
1.

2.

3.

4.

5.

A tevékenység részletes leirasa

A-verseny piaci energia beszerzéssel kapcsolatos szakmai konzultacié, tanacsadas
Vallalkozé a kézbeszerzés inditasa elétt tajékoztatas ad Megrendelé részére a villamos
energia szabadpiac miikédésérél, piaci trendekrél, arfolyamokrdl, feltétel rendszerekrol,
alkalmazott armodellekr6l, a k6telezé szabadpiacra lépés térvényi hatterérd], szabad piaci
tenderszervezés lehetéségérél, a beszerzés soran alkalmazhat6 mddszerekrdl,
eszk6z6kr6l.
Az eljaras lefolytatasahoz sziikséges adatigeny meghatarozasa
Vallalkoz6 a kézbeszerzés elékészitése soran meghatarozza azon adat és informaécid
igényt, amely elengedhetetlen a sikeres kézbeszerzési eljaras lebonyolitashoz, tovabba a
Megrendelé dltal rendelkezésére bocsatott adatok alapjan elkésziti a kézbeszerzésieljaras
muszaki dokumentaci6jat.
Az eljaras feltételeinek kidolgozasa
Vallalkozé a Megrendelé dltal rendelkezésére bocsatott adatok és informaciok alapjan
javaslatot tesz az ajanlatkérés feltételeire: alkalmassdgi kritériumok, az ajanlatok
elbiralasanak szempontja, szerzddéses feltételek.
A becsiilt érték meghatérozasa és az eljaras tipusanak kivalasztas
Vallalkozé Megrendelé jelenlegi energia szerzédése, valamint a piaci tendenciak alapjan
meghatérozza a kézbeszerzési eljaras becsiilt értékét és javaslatot tesz a lefolytatand6
eljaras tipusdra, az alkalmazand6 eljarasrendre.
Az eljaras titemtervének kialakitasa
A k6zbeszerzési eljaras hataridéinek, illetve a vonatkozé energia piaci sajatossagok
figyelembevételével Vallalkoz6 meghatarozza a kézbeszerzési eljaras utemtervet, és
gondoskodik az eljarasi hataridék teljesitésérdl.
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Az eljarast megindité felhivas, a kézbeszerzési dokumentumok és a szerzédés tervezet
elkészitése
A Megrendelé altal jovahagyott mtiszaki dokumentacié alapjan Vallalkozé elkésziti a
kézbeszerzési eljaras megkezdéséhez sziikséges dokumentumokat: eljdrast megindité
hirdetményt, ajanlati dokumentacist, szerzédéstervezetet.
A k6zbeszerzési eljaras teljes kort lefolytatasa
Vallalkozé gondoskodik a kézbeszerzési eljarasnak a kézbeszerzésekrél sz616 2015. évi
CXLIUILtérvény (tovabbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek megfelelé lefolytatasardl: feladja
az eljarast megindit6 hirdetményt, gondoskodik a kézbeszerzési dokumentumok
feltéltésérél, a bontasi jegyzékényv megkildésérél, elvégzi az ajanlatok vizsgélatat,
javaslatot tesz az esetleges hianypotlasi felhivasra, felvilagositas-kérésre, sz4mitdsi hiba
javitasra, arindokolas-kérésre, az Elektronikus K6zbeszerzési Rendszeren keresztiil
kapcsolatot tart a gazdasagi szereplékkel, ajanlattevékkel, elkésziti az ajanlatok
elbiralasardél sz616 ésszegezést és az eljaras lezarasakor feladja az eredménytdjékoztatot.
Részvétel a biralébizottsag munkajaban — opcionalis
Vallalkoz6 - a Megrendelé eljaras meginditasa elétt irasban jelzett igénye esetén - részt
vesz a biralobizottsag munkajaban, a beérkezett ajanlatok kézbeszerzési és kézbeszerzés
targya szerinti szakmai szempontu vizsgalataban, az ajanlatok elbirdlasdban. Megrendelé
kételes jogi- és pénztigyi szakértelemmel rendelkezé tagot delegalni a biralébizottsdgba.
Elektronikus arlejtés alkalmazasa — opciondalis
Vallalkozé Megrendelé igénye esetén biztositja a kézbeszerzési eljaras soran elektronikus
arlejtés alkalmazasat, valamint gondoskodik az elektronikus kézbeszerzés részletes
szabalyairél sz616 424/2017. (XIIL.19.) Kormanyrendeletben foglalt eléirasok betartasardl.

10.

11.

12.

13.

14.

eziranyu igényét kételes a Vallalkozd felé az 4rlejtést megelézéen legalabb 5
munkanappaljelezni.
K6ozremiik6dés az energiakereskedelmi szerzédés megkétése soran
Vallalkozé tamogatja a szerzédéskétési, felmondasi és kereskedévaltasi folyamatokat.
Ennek keretében a korabbi szerzédés felmondaséhoz, a kereskedévaltas bejelentéséhez
elékésziti a
sztikséges dokumentumokat, tovabba Megrendelé megkeresésére
megvizsgaélja és véleményezi a megk6tend6 energiakereskedelmi szerzédést.
Vezet6ségi riport, eredményértékelés
Az elektronikus arlejtést kévetéen Vallalkoz6 vezetéségi riport készit, amely statisztikai
és grafikai elemekkel kiegészitve tartalmazza a kézbeszerzési eljaras lefolytatasaval
kapcsolatos valamennyi informaciét: a paly4zék szamat, ajanlatuk tartalmi elemeit, az
ajanlatok szama, adott esetben az elért megtakaritas mértékét.
A k6ézbeszerzési eljaras dokumentalasa
Vallalkozé gondoskodik a kézbeszerzési eljaras cselekményeinek Kobt. szerinti
dokumentalasarél az EKR utjan. Vallalkoz6 az eljaras soran nala keletkezett valamennyi
eredeti
dokumentumot
(6sszeférhetetlenségi
nyilatkozatok,
birdldbizottsagi
jegyzokonyvek,stb.) az eljaras lezarasat kévetéen atadja a Megrendelének.
A k6ézbeszerzési torvény alapelveinek érvényesitése
Vallalkozé gondoskodik a kézbeszerzési eljaras lefolytatasa soran a térvényi alapelvek
érvényestilésérél. Biztositja a verseny tisztasagat, atlathatésagat és nyilvanossdgat, az
eljarasban résztvevé gazdasagi szereplék részére az esélyegyenléséget és az egyenld
banasmddot, tovabba az eljaras soran a jéhiszemliség, a tisztesség és a rendeltetésszertt
joggyakorlas kévetelményei szerintjar el.
Informacids szolgaltatas
Vallalkozé elektronikusan kuldétt havi (kilénés esemény bek6vetkeztekor azonnali)
hirlevélben naprakész tajékoztatast ad Megrendelé részére a piacon bekévetkezett

fontosabb gazdasagi, jogi és muUszaki valtozdsokrol, lehetéségekrél, a Vallalkoz6
aktivitasarol.
15. Folyamatos rendelkezése allas, helpdesk
A Vallalkozé altal tamogatott energiakereskedelmi szerzédés iddbeli hatalya alatt
Vallalkozé telefonon és e-mailen keresztiil, munkanapokon 9:00 6ratdl 17:00 ordig
Megrendelé rendelkezésére all, és tajékoztatast nyujt az energiakereskedelmi szerzédés
teljesitésével kapcsolatosan felmeriilt kérdésekben.
16. Eredmény-désszegzés, zar6 riport — opcionalis
Amennyiben Megrendelé a II. 3. pontban meghatarozott hataridédig a sztikséges
informaciékat megkiildi Vallalkozé szamara, ugy Vallalkoz6 az energiakereskedelmi
szerzédés lejaratakor a Megrendelé Aaltal rendelkezésére bocsatott adatok alapjan
Megrendelé részére elszamolast, lezaré riportot készit, melyben kimutatja a tender
eredményeként ténylegesen realizalt megtakaritast.
Ill.

Felek jogai és kételezettségei

Megrendel6é
1.

Megrendelé vallalja, hogy Vallalkozé részére a tender lebonyolitasahoz sziikséges
Vallalkoz6 altal igényelt adatokat és informacidkat rendelkezésre bocsatja, és a kijeldlt
hataridéket betartja. Megrendelé szavatol azért, hogy a rendelkezésre bocsatott adatok és
informaciék
a
valdsagnak
megfelelnek,
és
azokat
jogosult
volt
a
Vallalkoz6 rendelkezésére bocsajtani. Megrendelé kijelenti, hogy a szerzddés targyaban a
kézbeszerzési eljaras eredményeként az eljaras nyertesével szerzddést k6t, kivéve azokat
az eseteket, amikor a Kbt. alapjan Megrendelé elallhat a szerzddés megk6tésétdl.
Megrendelé kijelenti, hogy amennyiben a Vallalkoz6 4ltal a jelen szerzddés alapjan
lefolytatott kézbeszerzési eljaras a Kbt. szerint eredményesen zarul, elismeri Vallalkoz6
teljesitését és jogosultsagat a vallalkozoi dijra.
A Vallalkozé altal lefolytatott k6zbeszerzési eljaras eredményeként megk6tott
energiakereskedelmi szerzédés lejartat kéveté6 15 napon beltil Megrendelé kételes
Vallalkoz6 sz4mara a szerzédési idészakra vonatkoz6 tényleges fogyasztasi dsszesitét és
az azt igazolé szamlak masolatat elektronikusan megkiildeni a penzugy(@sourcing.hu
cimre. Amennyiben Megrendelé ezen k6telezettségének nem tesz eleget, a Felek k6zotti
elszamolasra a Vallalkozé altal az elektronikus 4rlejtést k6vetéen megkitildott
eredményértékelé riportban meghatarozott adatok az iranyadoak.
Megrendelé kijelenti, hogy a kézbeszerzéssel érintett szerzédéses idészakra nincsen
érvényes, aldirt villamos energia kereskedelmi szerzddése; tovabba a versenyeztetett
idészakra elészerzédésb6l, htiségidé vallalasbél vagy egyéb, elézetes megaéllapodasbol
eredé kételezettséggel egyik villamos energia keresked6 iranyaba sem tartozik.
Felek kijelentik, amennyiben Vallalkoz6 altal tamogatott energiakereskedelmi szerzédés
hatalya alatt Kereskedé magyarorszagi kereskedelmi tevékenységét megsziinteti, avagy
kereskedelmi engedélye visszavonasra keriil, Megrendeldé jelen szerzddés aldirasaval és
annak keretében egyidejiileg meghatalmazza Vallalkozot, hogy a szerzédéses iddészak
fennmaradé idétartamara - kéz6s megegyezéssel akar hosszabb idészakra is — ujabb
kézbeszerzési eljarast folytasson le Megrendeld részére Megrendelé ellatas biztositasanak
érdekében. Jelen szerzédés V. pontjéban meghatarozott vallalkozd6i dij a szerzédéses
idészak hatralévé idétartamara — illetéleg adott esetben a kézds megegyezéssel
meghosszabbitott idészak vonatkozasdban -— az Uj
kd6zbeszerzési
eljaras
eredményeképpen megkétésre kertilé energiakereskedelmi szerzddésben meghatdarozott
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6.
7.

8.
9.

10.

fajlagos szerzédétt ar tikrében, valtozatlan fajlagos bazis ar paraméter mellett
ujraszamitasra keriil.
Megrendelé kételes a jelen szerzédés megk6tését kéveté 5 munkanapon beliil a
Vallalkoz6 rendelkezésére bocsatani a Megrendeld hatalyos kézbeszerzési szabdlyzatat,
valamint annak esetleges valtozasairél a Vallalkozot 5 munkanaponbeliil tajékoztatni.
Megrendeldé kételes a kézbeszerzési biraldbizottsagba jogi- és pénziigyi szakértelemmel
rendelkezé tagot delegalni és a biraldébizottsag tléseinek Osszehivasdrél gondoskodni.
Megrendelé a biralobizottsag tilésének iddpontjarél kételes a Vallalkozét legaladbb 3
munkanappal korabbantajékoztatni.
Amennyiben Megrendelé6 ragaszkodik az eljara4sban a
sajat kézbeszerzési
formanyomtatvanyainak alkalmazasdhoz, ugy kételes azokat az eljaras meginditdsat
megelézéen legalabb 5 munkanappal a Vallalkozé rendelkezésére bocsatani.
Megrendeldé kételes a megk6tétt energiakereskedelmi szerzédést annak mindkétfél altali
alairasat k6vet6 1 munkanaponbeliil a Vallalkozé részére megkiildeni a szerzédés EKRbe tdrténd feltdltése és az eredménytajékoztaté jogszabalyi hataridén beliili feladdsa
érdekében.
Megrendelé kételes a Kbt. és végrehajtasi rendeletei alapjan az ajanlatkérétterhelé belsd
adminisztraciét elvégezni, igy a birdlébizottsag tagjait az eljaéras meginditasat
megelézéen kijelélni, ésszeférhetetlenségi nyilatkozatuk megtételérél gondoskodni,

tovabba a megk6tétt szerzédést haladéktalanul feltélteni a Kézbeszerzési Hatdsdg Altal

mukédtetett CoRe szerzddéstarba. Ezek elmulasztésabol eredé karért, birsdgért kizarélag
a Megrendel6 felelés.
Vallalkoz6
1. Vallalkoz6 kizarélagosan a Megrendelé és Keresked6k k6zétti kézvetitéi szerepet
vallal szerzédéskétési lehetéségeket kinalva. A Vallalkozé hangstlyozottan kiemeli,
hogy nem vallal semminemt felelésséget a Megrendelé és Kereskedék k6zétt
felmertl6 jogvitakért. Azokat Megrendelé és Kereskedék egymas k6zétt rendezik.
2. Vallalkozé projektvezetét jel6l ki, aki a II. pontban részletezett feladatokkal
kapesolatban Megrendel6é rendelkezésére all, és szakmailag tamogatja a k6zbeszerzési
eljaras lefolytatasat.
3. Vallalkoz6 kijelenti, hogy a jelen szerzédésteljesitéséhez sziikséges személyi és targyi
feltételekkel rendelkezik, illetve azokat — valamint az eljarasi cselekményekhez
szukséges helyszint — sajat kéltségére maga biztositja. A II. pontban foglalt
tevékenység(ek) ellatasa soran jelen szerzédés mindkét fél altal torténé aldirdsakor
hatalyos jogszabalyok szerinti, Vallalkozéval munkaviszonyban vagy egyéb
szerzodéses jogviszonyban alld, elézetes regisztracidval rendelkezé felelés akkreditalt
kézbeszerzési szaktanacsad6é mUkédik kézre.
4, Vallalkoz6 a szerzédésteljesitése érdekében kézvetitett szolgaltatast sajat kéltségére
vehet igénybe.
5. Vallalkoz6 a kézbeszerzési eljaras elékészitését a Megrendelé altal alairt vallalakozasi
szerzodés kézhezvételét kéveté munkanapon inditja el. Az eljdras ttemtervét
Vallalkoz6 a jelen szerzédés mindkét fél 4ltali aldirasét kévetéen bocsdtja a
Megrendel6 rendelkezésére.
6. Az EKR (Elektronikus Kézbeszerzési Rendszer) rendszerhaszndlati dij és a kételezd
hirdetményellen6érzés dija a Megrendelétterheli.
7. Vallalkozé feleléssége a jelen szerzédésben foglalt feladatok teljesitése sordn
legfeljebb a jelen szerzédés V. pontj4ban meghatarozott vallalkozoi dij mértékéig
terjed.

8. Vallalkozé nem vallal felelésséget a Megrendel6 altal szolgaltatott fogyasztasi adatok
hiadnyossagaért, helytelenségéért, illetdleg késedelmes szolgaltatasaért.
9. Vallalkozé biztositja az elektronikus arlejtés szervezéséhez sziikséges szakmai
hatteret.
10. A Felek adataiban bek6vetkezett valtozas esetén Felek nem kévetelik meg a szerzddés
modositasat, az adatvaltozas tudomasra juttatasahoz elegendé a masik félhez intézett
egyoldalu,irasbeli nyilatkozat.
11. Vallalkoz6 kijelenti, hogy az allamhaztartasrdl sz6l6 2011. évi CXCV. torvény 41. §
(6) bekezdésében foglaltak szerint atlathat6 szervezetnek minéstil. Vallalkoz6 kételes
a nemzeti vagyonrol sz6l6 2011. évi CXCVI. térvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjaban
foglalt feltételeknek térténéd megfeleléségét érinté barmely valtozast haladéktalanul,
irasban bejelenteni a Megrendeléfelé.

IV.

A szerzédés hatalya és hatarid6i

Felek a jelen szerzédést hatarozott idétartamra kétik. A szerzddés az aldiras napjatdl a
Vallalkozé altal tamogatott energiakereskedelmi szerzédés lejarataig hatalyos. Vallalkozé a
szerz6désben foglalt kéztelezettségeit a II. pontban részletezett feladatok maradéktalan
elvégzésével teljesiti, a szerzddés pénziigyi teljesitése az V. pontban leirtaknak megfeleléen
torténik.
Vallalkozé Megrendelé részére a szerzddés hatalya alatt folyamatos szolgaltatast nyujt, ennek
alapjan Felek tudomasul veszik, hogy jelen szerzédésteljesitése folyamatos.
Felek tudomdasul veszik, hogy jelen szerzédés a V<Allalkozd ltal tamogatott
energiakereskedelmi szerzédés idébeli hataly alatt rendes felmondassal nem sziintethetd meg.
V.
1.

Vallalkoz6i dij

A II. pontban régzitett tevékenység elvégzéséért Vallalkozot vallalkoz0idij illeti meg. A
vallalkozoi dij mértékét Felek k6z6s megegyezéssel az elért netté megtakaritas 35,00 %os mértékében, de maximum 1.000.000 HUF +AFA dsszegben hatdrozzdk meg. A
szerzbdés targyat képezé tevékenység Afa kételes, az Afa mértéke a mindenkori érvényes
jogszabalyokban foglalt mértéku, a szerzddésk6téskor 27%.

2. A megtakaritast Felek a k6zbeszerzési eljarasban szereplé felhasznalasi helyeken az
alabbi képlet alapjan hatérozz4k meg magyar forintban:
Megtakaritds (Ft) = (Fajlagos bazis ar (Ft/kWh) — Fajlagos szerz6dott ar (Ft/kWh)) * Mennyiség
(kWh)

Fajlagos bazis ar: A felhasznalasi helyeken a k6ézbeszerzési eljaras eredményeképpen

megk6tendé energia kereskedelmi szerzédés hatalybalépését megelézé6 napon Pomaz
Varos Onkormanyzata altal k6tétt azonos targyt szerzédés alapjaénérvényes ar/arformula
alapjan szamitott nettd fajlagos ar. (Ft/kWh)
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Fajlagos szerzédétt_ ar: A kézbeszerzés eljaras lefolytatasa eredményeként megkdtendé
szerzédéses villamos energia ar/arformula alapjan szamitott nettd fajlagos ar. (Ft/kWh)
Mennyiség:
Az
energiakereskedelmi
szerzédés
idétartama
latt
varhatd
energiafogyasztasi mennyiség. (kWh)
A fajlagos bazis ar és a fajlagos szerzéd6tt ar vonatkozasdban a villamos energia
ar/arformula alatt a szabadpiaci villamos energia kereskedelmi szerzédésekben
alkalmazott konstrukcidék értendédek.
Vallalkozé és Megrendelé a vallalkozoi dij pénztigyi rendezésével kapcsolatosan
negyedéves elszamolasban és teljesitésben allapodik meg.
A vallalkoz6i dij egyes negyedéves dsszegérdl szol6 szamlat Vallalkozé, a kiallitastél
szamitott 30 napos fizetési hataridével allitja ki, forintban (idegen devizds energia
kereskedelmi szerzédés esetén, a kiallités napjan érvényes MNB kézéparfolyamon
szamolva). A vallalkozéi dij elsé negyedévi dsszegének szamlajat Vallalkozé, az
energiakereskedelmi szerzddés hatalybalépését k6vetd 105. napon allitja ki, majd azt
kévetéen negyedévenként.
Amennyiben Megrendeldé az energiakereskedelmi szerzédés lejartakor a jelen szerzédés
UI. 3. pontja szerint Vallalkozé sz4mara a szerzédési idészakra vonatkozé tényleges
fogyasztasi Osszesitot és azt igazolé szamlak masolataét megktldi, Vallalkoz6 Megrendelé
jelen szerzédés megkétésekor megallapitott varhat6 fogyasztasi mennyisége és a
Megrendelé Altal ténylegesen elfogyasztott energiamennyiség kilénbsége alapjan
Megrendelével a vallalkozéi dijat illetéen elszamol. Vallalkoz6 az elszamoldé szamlat az
energiakereskedelmi szerzédés lejartat kéveté honap végéig allitja ki — kivéve a jelen
szerzddés V. 7. pontja szerinti esetet.
A szamla dsszegét Megrendel6é atutalassal egyenliti ki, a Vallalkoz6 — szamlan szereplé
szamu — bankszamlajara. A szamlak fizetési hatarideje 30 nap. A fizetési hataéridé be nem
tartasa esetén Megrendelé kételes késedelmi kamatot fizetni a mindenkor hatalyos
Polgari Térvénykényvben meghatarozott vonatkozo rendelkezéseknek megfeleléen.
Amennyiben a havi vallalkozoi dijatalany nem haladja meg a nettd 6tvenezer Ft-ot,
Vallalkoz6 jogosult a dijat egy é6sszegben kiszamlazni az energia kereskedelmi szerzédés
hatalyba lépésének napjan 30 naposfizetési hataridével.
Felek megallapodnak, hogy a kézbeszerzési eljarast megindité felhivas Megrendelé altal
tdrténéd visszavonasa, tovabbaé Megrendelének felrdhaté okbdl bekdévetkezett
eredménytelen eljaras esetén Vallalkoz6 6tszazezer Ft 6sszegti vallalkozdi dijra jogosult a
részteljesitések ellentételezéseként. Ez esetben a vallalkozéi dijrol szdl6 szamlat
Vallalkoz6 jogosult azonnali hatallyal egy é6sszegben kiallitani.
Amennyiben a kereskedévaltasra a Megrendelének felréhaté okbdl késedelmesen keriil
sor (pl. fennall6 szamlatartozas vagy a korabbi szerzédés felmonddsanak késedelmes
Megrendelé altali postazasa), vagy a Kbt. 131. § szerinti szerzédésk6tés vagy a teljesités
a Megrendelének felréhaté6 okb6l meghitsul, Vallalkozé a teljes — a kézbeszerzési
eljarasban versenyeztetett mennyiség alapjan szamitott — vallalkozéi dijra jogosult.
Vallalkozé ugyancsak teljes vallalkoz6i dijra jogosult abban az esetben is, ha az altala
kimutatott megtakaritas a Megrendelének felréhaté okbdl nem realizalédik. Ez esetben a
jelen szerzédés V. 5. pontja szerinti elsz4moldé szamla Vallalkoz6 nem k6teles kiadllitani.
10. A ké6zbeszerzési eljaras lefolytatasat (eredménytajékoztatd feladasa) k6vetéen a
Megrendelé 4ltal igényelt, vagy a II. pontban fel nem sorolt feladatok (pl. a megk6tétt
energiakereskedelmi szerzédés esetleges mddositasa és az arrdl vald tajékoztaté
hirdetmény feladasa; az ajanlatkérét terhelé adminisztracid elvégzése az eljaras
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elékészitése soran; a megk6tétt szerzddés feltéltése a CoRe szerzédéstarba) elvégzéséért
a Vallalkozé tovabbi dijazasra jogosult, amelynek mértéke: 10.000 Ft + AFA/munkaora.
VI.

Titoktartas

Felek egyetértenek abban, hogy a jelen szerzédésben foglalt megdllapoddsok, valamint a
Felek altal egymashoz eljuttatott adatok és dokumentumok a leheté legnagyobb mértékben
bizalmasak, és annak is kell maradniuk. Szerzéd6 Felek kijelentik, hogy a jelen szerzédésben
foglalt kételezettségeik teljesitése soran tudomasukra juté valamennyi informacidt és adatot
bizalmasan kezelnek és gondoskodnak arrél, hogy alkalmazottaik és esetleges alvallalkozéik
is ezen adatokat bizalmasan kezeljék. E rendelkezés nem érinti azon adatok kérét, melyek
jogszabaly — igy kiléndsen a Kbt., az informacids 6nrendelkezési jogrél és az
informacidszabadsagrél sz6l6 2011. évi CXIL. térvény, az allamhaztartasrol sz6l6 2011. évi
CXCV. térvény — alapjan nyilvanos adatnak tekintend6k.
Vallalkozé a k6zbeszerzési eljaras soran az Altala keészitett valamennyi dokumentum
tekintetében szerz6i jogat fenntartja. Ezen dokumentumokat Megrendelé nem jogosult
tovabbadni, a jelen szerzédés alapjan lefolytatott konkrét kézbeszerzési eljarastél eltéré célra
felhasznalni, a felhivas-, dokumentacié- és szerzddésmintat harmadik személy részére kiadni.
Megrendelé nem jogosult a jelen szerzédés targyat képezé kézbeszerzési eljarasban
Vallalkoz6 altal rendelkezésre bocsatott dokumentumokat egyéb kézbeszerzési eljarasaban
felhasznalni, atdolgozni.
Megrendelé jelen szerzédés aldirasaval hozzajarul, hogy Vdallalkozé az elvégzett
tevékenységét referenciaként felhasznalja és Megrendeld logojat, illetve cimerét a referencidi
k6zott feltiintesse.
VII.

Iranyad6 jog, vitas kérdések rendezése

A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a hatdlyos magyar jogszabalyok,
kilénésen a Polgari Torvénykényv rendelkezési az iranyaddéak.
Szerz6d6 Felek ugy rendelkeznek, hogy jelen szerzédésbél fakadé esetleges jogvitaikat
egymas kézott, elsésorban békés uton rendezik. Ennek sikertelensége és eredménytelensége
esetére hataskért6l fiiggden a Budapesti IV. és XV. Kerileti Birdsdg, illetéleg az Egri
Torvényszék kizdrélagos illetékességét kétik ki.
Jelen szerzédés 4 egymassal sz6 szerint megegyezé példanyban késziilt, melyet szerzédé6
Felek — elolvasas és k6z6s értelmezés utan — mint akaratukkal mindenben megegyezotkelléen
meghatalmazott képviseléik utjan jovahagydlag irtak ala.
Pomaz 2020. szeptember 24.
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Pomaz Varos Onkormanyzata
Megrendelé képviseletében

Budapest, 2020.

Szentirmai Tamas

cégvezetd
Sourcing Hungary Kft.
Vallalkoz6 képviseletében
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MEGHATALMAZAS

Alulirott, ........ccccececeeeeee eee a Pomaz Varos Onkormanyzata (székhely: 2013 Pomaz
Kossuth Lajos utca 23-25 adészam: 15731058-2-13) nevében meghatalmazom a Sourcing
Hungary Kft-t (székhely: 1138 Budapest, Madarasz Viktor utca 47-49. cégjegyzékszém: 0109-893344, addszam: 14198391-2-41.), hogy a szervezet képviseletében
a villamos energia kézbeszerzési eljaras lebonyolitésdhoz sziikséges fogyasztasi
adatok (T-gérbe) lekérésében, valamint a profilos
felhaszndlasi helyek
profilbesorolasanak lekérdezésében a teriiletileg illetékes Elosztéi Engedélyesnél
eljarjon.
tovabba a hatalyos egyetemes szolgaltatasi szerzédés, illetve annak felmondasi
hataridejének lekérésével kapcsolatosan a tertiletileg illetékes Egyetemes
Szolgaltatonal eljarjon.
Jelen meghatalmazas alapjan meghatalmazott nem jogosult a meghatalmazé nevében
kételezettségeket vallalni.

Pomaz, 2020. szeptember 24.

Cégszerti alairas

A fenti meghatalmazast elfogadom.

COM me mem merce meee eter e sera r tones eenee

Szentirmai Tamas

cégvezetd
Sourcing Hungary Kft.
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SZERZODES

Féldgaz energia kézbeszerzési eljaras lefolytatasa
egyetemesszolgaltatasra jogosult felhasznalasi helyek szamara
Sourcing szerzédésszam: 2020/
amely létrejétt egyrészrél
a Pomaz Varos Onkormanyzata(székhely: 2013 Pomaz Kossuth Lajos utca 23-25 adészam:
15731058-2-13 képviseli: .............) mint Megbiz6, a tovabbiakban: Megbiz6,
masrészrol
a Sourcing Hungary Kft. (székhely: 1138 Budapest, Madarasz Viktor utca 47-49.
cégjegyzékszam: 01-09-893344, addszam: 14198391-2-41, képviseli: Szentirmai Tamas
cégvezeté) mint Megbizott, a tovabbiakban: Megbizott,
egylitt Felek k6zétt, alabbiak szerint:
I

A szerz6dés targya

Ertéknévelt szolgaltatasokkal kiegészitett féldg4z energia beszerzése targyi kézbeszerzési
eljaras teljeskérii lefolytatasa Megbizé egyetemes szolgaltatasra jogosult felhasznalasi
helyei szamara kézbeszerzési tanacsadoként, miiszaki elékészitéssel, tovabba a Megbizé

eziranyul igénye esetén a kézbeszerzés targya szerinti szakértelem biztositasa a
birdlébizottsagban és a vételezéshez kapcsol6d6 szakmai feladatok tamogatasa a II.
pontban szerepl6 tartalom szerint.
I.
1.

2.

3.

4.

A tevékenység részletes leirasa

A -verseny piaci energia beszerzéssel kapcsolatos szakmai konzultacid, tanacsadas
Megbizott a kézbeszerzési eljaras inditasat megelézden tajékoztatast ad Megbiz6 részére
a féldgaz energia szabadpiac mUkédésérél, piaci trendekrél, feltétel rendszerekrdl,
alkalmazott armodellekrél és konstrukciékrél, a szabadpiacra lépés és a szabadpiaci
tenderszervezés lehetéségérél, a beszerzés soran alkalmazhat6 moddszerekrdl,
eszk6zokrél.
Az eljaras lefolytatasahoz szitikséges adatigény meghatarozasa
Megbizott a kézbeszerzés elékészitése soran meghatarozza azon adat és informacid
igényt, amely elengedhetetlen a sikeres kézbeszerzési eljaras lebonyolitashoz, tovabba a
Megbizo altal teljeskériien rendelkezésére bocsatott, egyetemes szolgaltatasra jogosult
felhaszndlasi helyek fogyasztasi adatai alapjan elkésziti a kézbeszerzési eljaras mUszaki
Az ajanlatkérés feltételeinek kidolgozasa
Megbizott a Megbizé altal rendelkezésére bocsatott adatok és informacidk alapjan
javaslatot tesz az eljaras feltételeire: eljaras tipus, arformula és konstrukcid, alkalmassagi
kritériumok, az ajanlatok elbiralasanak szempontja, szerzédéses feltételek.
A becsiilt érték meghatarozasa és az eljaras tipusanak kivalasztas
Megbizott az egyetemes szolgaltatasra jogosult felhasznalasi helyekre vonatkozo hatalyos
jogszabalyi rendelkezések, arképzések, avagy Megbiz6 jelenlegi energia szerzédése,
valamint a piaci tendenciak alapjan meghatarozza a kézbeszerzési eljaras becstilt értékét
és javaslatot tesz a lefolytatand6 eljaras tipusara, az alkalmazand6 eljarasrendre.
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10.

11.

12.

13.

Az eljaras titemtervének kialakitasa
A kézbeszerzési eljaras hataridédinek, illetve a vonatkoz6 energia piaci sajatossdgok
figyelembevételével Megbizott meghatarozza a k6ézbeszerzési eljaras iitemtervét, és
gondoskodik a ra vonatkoz6 eljarasi hatarid6k teljesitéséré6l.
Az eljarast_megindité felhivas, a kézbeszerzési_ dokumentumok és a szerzédéstervezet
elkészitése
A Megbizo 4ltal jovahagyott mtiszaki dokumentacié alapjan Megbizott elkésziti a
kézbeszerzési eljaras megkezdéséhez sziikséges dokumentumokat: eljarast megindité
felhivast, kozbeszerzési dokumentumokat, szerzédéstervezetet.
A kézbeszerzési eljaras lefolytatasa
Megbizott gondoskodik a kézbeszerzési eljarasnak a kézbeszerzésekr6l sz6l6 2015. évi
CXLIIL térvény (tovabbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek megfelelé lefolytatasardl: feladja
az eljarast megindit6 hirdetményt, gondoskodik a kézbeszerzési dokumentumok
feltéltésérél, a bontasi jegyzékényv megkitildésérdl, elvégzi az ajanlatok vizsgalatat,
javaslatot tesz az esetleges hianypotlasi felhivasra, felvilagositas-kérésre, szamitasi hiba
javitasra, arindokolas-kérésre, az Elektronikus K6zbeszerzési Rendszeren keresztiil
kapesolatot tart a gazdasagi szereplékkel, ajanlattevékkel, elkésziti az ajanlatok
elbiralasarél sz616 6sszegezést és az eljaras lezarasakor feladja az eredménytajékoztatot.
Részvéetel a biralébizottsag munkajaban — opcionalis
Megbizott - a Megbizo eljaras meginditasa eldtt irasban jelzett igénye esetén ~ részt vesz
a biralobizotts4g munkajaban, a beérkezett ajanlatok kézbeszerzési és kézbeszerzés
targya szerinti szakmai szempontt vizsgalataban, az ajanlatok elbiralasaban. Megbizé
kételes jogi és pénziigyi szakértelemmel rendelkez6 tagot delegalni a biraldbizottsagba.
Elektronikus arlejtés alkalmazdsa — opcionalis
Megbizott Megbiz6 igénye esetén biztositja a kézbeszerzési eljaras soran elektronikus
arlejtés alkalmazasat, valamint gondoskodik az elektronikus k6zbeszerzés részletes
szabalyairél sz616 424/2017. (XII.19.) Kormanyrendeletben foglalt eldirasok betartasarél.
Amennyiben Megbizo az elektronikus arlejtés személyes prezentacidjara tart igényt,
eziranyu igényét kételes a Megbizott felé az arlejtést megelézden legaldbb 5
munkanappaljelezni.
Kozremtikédés az energiakereskedelmi szerzédés megkotése és a kereskedévaltas soran
Megbizott tamogatja a szerzédéskétési, felmondasi és keresked6évaltasi folyamatokat.
Ennek keretében a hatalyos egyetemes szolgaltatasi szerzédés, avagy a korabbi
szabadpiaci szerzédés felmondasdhoz, a kereskedévaltas bejelentéséhez elékésziti a
szikséges dokumentumokat, tovabb&é Megbizé6 megkeresésére megvizsgalja és
véleményezi a megk6tend6 energiakereskedelmi szerzédést.
Vezetéségi riport, eredmeényértékelés
Az elektronikus arlejtést k6vetéen Megbizott vezetdéségi riport készit, amely statisztikai
és grafikai elemekkel kiegészitve tartalmazza a k6ézbeszerzési eljaras lefolytatasdval
kapcsolatos valamennyi informaciét: a palyazék szamat, ajanlatuk tartalmi elemeit, az
ajanlatok szama, adott esetben az elért megtakaritas mértékét.
A kézbeszerzési eljaras dokumentalasa
Megbizott gondoskodik a kézbeszerzési eljaras cselekményeinek Kobt.
szerinti
dokumentalasarél az EKR utjan. Megbizott az eljaras soran nala keletkezett valamennyi
eredeti
dokumentumot
(6sszeférhetetlenségi
nyilatkozatok,
biraldbizottsagi
jegyz6k6nyvek) az eljaras lezarasat kévetéen atadja a Megbizonak.
A k6ézbeszerzési torvény alapelveinek érvényesitése
Megbizott gondoskodik a kézbeszerzési eljaras lefolytatasa soran a t6rvényi alapelvek
érvényesiiléséré]. Biztositja a verseny tisztasagat, atlathatosagat és nyilvanossagat, az
eljarasban résztvevé gazdasagi szereplék részére az esélyegyenléséget és az egyenlé
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banadsmodot, tovabba az eljaras soran a jOhiszemuség, a tisztesség és a rendeltetésszerti
joggyakorlas kévetelményei szerintjar el.
III.

Felek jogai és kételezettségei

Megbiz6
1,

Megbizo vallalja, hogy Megbizott részére a tender lebonyolitas4hoz sziikséges Megbizott
altal igényelt fogyasztasi adatokat és informacidékat a Megbizott altal jelzett hataridére
rendelkezésre bocsatja, és a kézbeszerzési eljaras Megbizott altal jelzett jogszabalyi
hatariddit betartja. Megbiz6 szavatol azért, hogy a rendelkezésre bocsatott adatok és
informacidk
a
valdsagnak
megfelelnek,
és
azokat
jogosult
volt
a
Megbizott rendelkezésére bocsajtani. Megbiz6 kijelenti, hogy eredményes k6zbeszerzési
eljaras esetén a szerzddés targyaban a kézbeszerzési eljaras eredményeként az eljaras
nyertesével szerzédést két, kivéve azokat az eseteket, amikor a Kbt. alapjan Megbiz6
elallhat a szerzédés megkétésétdl.
Megbizé kételes a jelen szerzddés megkétését k6vet6 5 munkanaponbeliil a Megbizott
rendelkezésére bocsatani a Megbiz6 hatalyos kézbeszerzési szabalyzatat, valamint annak
esetleges valtozasair6l a Megbizottat 5 munkanaponbelil tajékoztatni.
Megbizé kijelenti, hogy a kézbeszerzéssel érintett szerzédéses iddészakra nincsen
érvényes, alairt féldgaz energia kereskedelmi szerzédése; tovabba a versenyeztetett
idészakra elészerzédésbél, htiségidé vallalasbél vagy egyéb, eldzetes megaéllapodasbol
eredé kételezettséggel egyik foldgaz energia kereskedé iranyaba sem tartozik.
Megbizé kételes a k6zbeszerzési birdlobizottsagba jogi és pénziigyi szakértelemmel
rendelkezé tagot delegalni és a birdlébizottsag tiléseinek Osszehivasarél gondoskodni.
Megbizé a biraldbizotts4g tlésének idépontjardl kételes a Megbizottat legalabb 3
munkanappal korabban tajékoztatni.
Amennyiben
Megbiz6
ragaszkodik
az
eljarasban
a
sajat
k6dzbeszerzési
formanyomtatvanyainak alkalmazdésahoz, ugy kételes azokat az eljaras meginditasat
megelézéen legalabb 5 munkanappal a Megbizott rendelkezésére bocsatani.
Megbizo kételes a megk6tétt energiakereskedelmi szerzédést annak mindkét fél altali
alairasat k6vet6 1 munkanapon beliil a Megbizott részére megkiildeni a szerzddés EKRbe térténd feltdltése és az eredménytajékoztaté jogszabalyi hataridén beliili feladasa
érdekében.
Megbizo kételes a Kbt. és végrehajtasi rendeletei alapjan az ajanlatkérét terhelé belsd
adminisztraciét elvégezni, igy a biralobizottsa4g tagjait az eljaras meginditasat
megelézéen kijelélni, dsszeférhetetlenségi nyilatkozatuk megtételéré] gondoskodni,
tovabba a megk6tétt szerzédést haladéktalanul feltdlteni a K6zbeszerzési Hatésag altal
mukédtetett CoRe szerzédéstarba. Ezek elmulasztasabol eredé karért, birsagért kizardlag
a Megbizo felelds.
Megbizo kijelenti, hogy amennyiben a Megbizott altal a jelen szerzédés alapjan
lefolytatott kézbeszerzési eljaras a Kbt. szerint eredményesen zarul, elismeri Megbizott
teljesitését és jogosultsagat a megbizasidijra

Megbizott
9,

Megbizott kizarélagosan a Megbiz6 és Kereskedék k6zoétti kézvetitéi szerepet vallal
szerz6déskétési lehetéségeket kindlva. A Megbizott hangsulyozottan kiemeli, hogy nem
vallal semminemti felelésséget a Megbizé és Kereskedék k6z6tt felmeriilé jogvitakért.
Azokat Megbizo6 és Kereskedék egymas k6zétt rendezik.
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10. Megbizott projektvezetét jelél ki, aki a II. pontban részletezett feladatokkal kapcsolatban
Megbizo rendelkezésére all, és szakmailag tamogatja a kozbeszerzési eljaras lefolytatasat.
11. Megbizott kijelenti, hogy a jelen szerzddés teljesitéséhez sztkséges személyi és targyi
feltételekkel rendelkezik, illetve azokat — valamint az eljarasi cselekményekhez
szukséges helyszint — sajat kdltségére maga biztositja. A II. pontban foglalt
tevékenység(ek) ellatasa soran jelen szerzédés mindkét fél altal torténd aldirasakor
hatalyos jogszabalyok szerinti, Megbizottal munkaviszonyban vagy egyéb szerzdédéses
jogviszonyban 4llé, regisztracidval rendelkezé felelés akkreditalt kézbeszerzési
szaktanacsad6 muk6édik k6zre a jogszabalyban meghatarozott esetekben.
12. Megbizott a szerzédésteljesitése érdekében kézvetitett szolgaltatast sajat kdltségére vehet
igénybe.
13. Megbizott a kézbeszerzési eljaras mUszaki eldkészitését a Megbizo altal alairt megbizasi
szerz6dés kézhezvételét k6veté munkanaponinditja el. Az eljaras titemtervét Megbizott a
jelen szerzédés mindkeétfél altali alairasat k6vetéen bocsatja a Megbizo rendelkezésére.
14. A K6ézbeszerzési Hatésag altali kételezé hirdetményellenérzés dija, valamint az EKR
(Elektronikus K6zbeszerzési Rendszer) rendszerhaszndalati dij Megbizot terheli.
15. Megbizott feleléssége a jelen szerzddésben foglalt feladatok teljesitése soran legfeljebb a
jelen szerzédés V. pontjaban meghatarozott megbizasi dij mértékéig terjed. Megbizott
nem felel a Megbizot terhelé k6ételezettségek elmulasztasaért, a Megbizé késedelmes
adatszolgaltatasabol eredé esetleges karokért, a Megbiz6 késedelmes vagy elmulasztott
doéntéshozatalaiért.
16. Megbizott nem vallal felelésséget a Megbizo 4ltal szolgdltatott fogyasztasi adatok
hianyossagaért, helytelenségéért.
17. Megbizott biztositja az elektronikus arlejtés szervezésé¢hez sziikséges szakmaihatteret.
18. A Felek adataiban bekévetkezett valtozas esetén Felek nem kévetelik meg a szerzédés
modositasat, az adatvaltozas tudomasra juttatasahoz elegend6é a masik félhez intézett
egyoldalu, irasbeli nyilatkozat.
IV.

A szerzédés hatalya és hataridéi

Felek jelen szerzédést hatarozott idétartamra, a k6zbeszerzési eljaras lefolytatasanak
idétartamara (eredménytajékoztatd feladasaig) kétik. A szerzédés annak mindkét fél dltali
alairasa napjatol hatalyos. Megbizott a szerzédésben foglalt kéztelezettségeit a II. pontban
részletezett feladatok maradéktalan elvégzésével teljesiti. A szerzédés pénziigyi teljesitése az
V. pontban leirtaknak megfeleléen térténik.
Vv.
1.

2.

Megbizasi dij

AIL. pontban régzitett tevékenység elvégzéséért Vallalkozot vallalkozoi dij illeti meg. A
vallalkozoi dij mértékét Felek k6z6s megegyezéssel az elért nett6 megtakaritas 35,00 %os mértékében, hatarozzak meg, azzal, hogy a felek k6zé6tt, jelen szerzédéssel egyidejiileg
megkotétt ,,Féldgaz energia k6zbeszerzési eljaras lefolytatasa” szerzédés alapjan
megilleté és jelen szerzédés alapjan megilleté dijazas mértéke egyiittesen nem haladhatja
meg az 1.000.000 HUF +AFA Osszeget.
A megtakaritast Felek a k6ézbeszerzési eljarasban szereplé felhasznalasi helyeken az
alabbi képlet alapjan hatarozzak meg magyarforintban:
Megtakaritas (Ft) = (Fajlagos bazis ar (Ft/m*) — Fajlagos szerzéd6tt ar (Ft/m*)) * Mennyiség (m*)
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Fajlagos_ bazis ar: A ké6zbeszerzési eljaras eredményeképpen megkétésre keriil6é
energiakereskedelmi szerzédés hatalybalépésének napjat k6zvetlentl megelézé 12
honapos idészakban Pomaz Varos Onkormanyzatadltal kététt azonos targyt szerzédés
alapjan, az ezen idészakbanténylegesen érvényes foldgaz ar/arformula alapjan szamitott
netto fajlagos atlagar. (Ft/m*)
Fajlagos szerzédétt_ar: A kézbeszerzés eljaras lefolytatasa eredményeként megkétendd
szerzodéses foldgaz ar/arformula alapjan szamitott nettd fajlagos atlagar. (Ft/m*)
Mennyiség:
Az
energiakereskedelmi
szerzédés
id6étartama
alatt
varhatd
energiafogyasztasi mennyiség. (m7?)
A fajlagos bazis ar és a fajlagos szerzéd6tt ar vonatkozasaban a foldgaz ar/arformula (a
szabadpiaci féldgaz energiakereskedelmi szerzédésekben alkalmazott konstrukciék)
tartalmazza a molekuladijat és a rendszerhasznalati dijakat, ellenben nem tartalmazza a
jogszabalyok szerint fizetett addkat, dijakat, illetékeket (j6vedéki adot, illetékeket és

MSZKSZdijat, stb.).

Vallalkozé és Megrendeléd a vallalkozdi dij pénztigyi rendezésével kapcsolatosan
negyedéves elszamolasban és teljesitésben allapodik meg.
A vallalkozdi dij egyes negyedéves ésszegérél sz6l6 szamlat Vallalkozo, a kiallitastol
szamitott 30 napos fizetési hataridével allitja ki, forintban (idegen devizads energia
kereskedelmi szerzédés esetén, a kiallitaés napjan érvényes MNB k6zéparfolyamon
szamolva). A vallalkozdi dij els6 negyedévi d6sszegének szamlajat Vallalkozé, az
energiakereskedelmi szerzédés hatalybalépését kévetd 105. napon llitja ki, majd azt
kévetden negyedévenként.
Amennyiben Megrendelé az energiakereskedelmi szerzédés lejartakor a jelen szerzédés
UI. 3. pontja szerint Vallalkozé szamara a szerzédési idészakra vonatkoz6é tényleges
fogyasztasi Osszesit6t és azt igazol6 szamlak masolatat megkiildi, Vallalkozé Megrendelé
jelen szerzédés megk6tésekor megallapitott varhatd fogyasztasi mennyisége és a
Megrendelé 4ltal ténylegesen elfogyasztott energiamennyiség kilénbsége alapjan
Megrendeloével a vallalkozi dijat illetéen elsza4mol. Vallalkoz6 az elsz4molé szamlat az
energiakereskedelmi szerzddés lejartat kéveté honap végéig allitja ki — kivéve a jelen
szerzodés V. 7. pontja szerinti esetet.
A szamla 6sszegét Megrendelé atutalassal egyenliti ki, a Vallalkozé — szamlan szereplé
szamu — bankszamlajara. A szamlak fizetési hatarideje 30 nap. A fizetési hataridé be nem
tartasa esetén Megrendelé kételes késedelmi kamatot fizetni a mindenkor hatalyos
Polgari To6rvényk6nyvben meghatarozott vonatkoz6 rendelkezéseknek megfeleléen.
Amennyiben a havi vallalkozoi dijatalany nem haladja meg a nettd 6tvenezer Ft-ot,
Vallalkoz6 jogosult a vallalkozéi dijat egy Osszegben kiszamlazni az energia
kereskedelmi szerzdédés hatalyba lépésének napjan 30 naposfizetési hataridével.
Felek megallapodnak, hogy a kézbeszerzési eljarast megindité felhivas Megrendelé altal
torténéd visszavonasa, tovabba Megrendelének felrdhat6 okbdl bekévetkezett
eredménytelen eljaras esetén Vallalkoz6 6tszazezer Ft 6sszegt vallalkozoi dijra jogosult a
részteljesitések ellentételezéseként. Ez esetben a vallalkoz6i dijrél szd6lé szamlat
Vallalkoz6 jogosult azonnali hatallyal egy 6sszegben kiallitani.
Amennyiben a kereskeddévaltasra a Megrendelének felrdhaté okbél késedelmesen keri
sor (pl. fennall6 szamlatartozas vagy a korabbi szerzédés felmondasanak késedelmes
Megrendel6 altali postazasa), vagy a Kbt. 131. § szerinti szerzédésk6tés vagya teljesités
a Megrendelének felrdhatd okbdl meghiusul, Vallalkoz6é a teljes — a k6zbeszerzési
eljarasban versenyeztetett mennyiség alapjan szamitott — vallalkozéi dijra jogosult.
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Vallalkozé ugyancsak teljes vallalkoz6i dijra jogosult abban az esetben is, ha az altala
kimutatott megtakaritas a Megrendelének felréhaté okbdél nem realizalddik. Ez esetben a
jelen szerzédés V. 5. pontja szerinti elszamold szamla Vallalkoz6 nem koteles kiallitani.
10. A k6zbeszerzési eljaras lefolytatasat (eredménytajékoztatd feladasa) kdvetéden a
Megrendel6 altal igényelt, vagy a II. pontban fel nem sorolt feladatok (pl. a megkotétt
energiakereskedelmi szerzédés esetleges mddositésa és az arrdl vald tajékoztaté
hirdetmény feladasa; az ajanlatkérdt terhel6 adminisztracid elvégzése az eljaras
elékészitése soran; a megk6tétt szerzédés feltdltése a CoRe szerzédéstarba) elvégzéséeért
a Vallalkoz6 tovabbi dijazasra jogosult, amelynek mértéke: 10.000 Ft + AFA/munkaora.
VIL

Titoktartas

Felek egyetértenek abban, hogy a jelen szerzédésben foglalt megallapodasok, valamint a
Felek altal egymashoz eljuttatott adatok és dokumentumok a lehetéd legnagyobb mértékben
bizalmasak, és annak is kell maradniuk. Szerzéd6 Felek kijelentik, hogy a jelen szerzédésben
foglalt kételezettségeik teljesitése soran tudomasukra jutd valamennyi informacidt és adatot
bizalmasan kezelnek és gondoskodnakarrél, hogy alkalmazottaik és esetleges alvallalkozoik
is ezen adatokat bizalmasan kezeljék. E rendelkezés nem érinti azon adatok kérét, melyek
jogszabaly — igy kiléndsen a Kbt., az informacids Onrendelkezési jogrdl és az
informaciészabadsagrél sz6l6 2011. évi CXIIL. térvény, az allamhaztartasrél sz6l6 2011. évi
CXCV. torvény — alapjan nyilvanos adatnak tekintenddék.
Megbizott a kézbeszerzési eljaras soran az altala készitett valamennyi dokumentum
tekintetében szerzéi jogat fenntartja. Ezen dokumentumokat Megbizé6 nem jogosult
tovabbadni, a jelen szerzédés alapjan lefolytatott konkrét kdzbeszerzési eljarastdl eltérd célra
felhasznalni, a felhivas-, dokumentacid- és szerzédésmintat harmadik személy részére kiadni.
Megbiz6é nem jogosult a jelen szerzédés targyat képezdé kézbeszerzési eljarasban Megbizott
altal rendelkezésre bocsatott dokumentumokat egyéb kézbeszerzési eljarasaban felhasznalni,
atdolgozni.
Megbiz6 jelen szerzdédés aldirasaval hozzajarul, hogy Megbizott az elvégzett tevékenységét
referenciaként felhasznalja és Megbiz6 logojat, illetve cimerét a referenciai k6zétt felttintesse.
VII.

Iranyadojog, vitas kérdések rendezése

A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a hatalyos magyar jogszabalyok,
kiléndsen a Polgaéri Térvénykényv rendelkezési az iranyaddak.
Szerz6d6 Felek ugy rendelkeznek, hogy jelen szerzddésbél fakad6 esetleges jogvitaikat
egymas k6zétt, elsésorban békés Uton rendezik. Ennek sikertelensége és eredménytelensége
esetére hatask6rtél fliggden a Budapesti IV. és XV. Keriileti Birésag, illetéleg az Egri
Toérvényszék kizardlagos illetékességét k6tik ki.
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Jelen szerzédés 4 egymassal szé szerint megegyezd példanyban késziilt, melyet szerzédé
Felek — elolvasas és k6zés értelmezés utan — mint akaratukkal mindenben megegyezét kelléen
meghatalmazott képviseldik utjan jovahagyolagirtak ala.
Pomaz, 2020. szeptember 24.

Képviselé neve
Beosztasa
Pomaz Varos Onkormanyzata
Megbiz6 képviseletében

Budapest, 2020.

Szentirmai Tamas
cégvezet6
Sourcing HungaryK ft.
Megbizott képviseletében
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MEGHATALMAZAS

Alulirott, .......cccccccccceeeeee ene eneen een ees , a Pomaz Varos Onkormanyzata (székhely: 2013
Pomaz Kossuth Lajos utca 23-25 addszam: 15731058-2-13nevében meghatalmazom a
Sourcing Hungary Kft-t (székhely:

1138 Budapest, Madarasz Viktor utca 47-49,

cégjegyzékszam: 01-09-893344, addszam: 14198391-2-41.), hogy a szervezet képviseletében
a Meghatalmazé

felhasznalasi

helyeinek jogszabalyokban

régzitett

mddon_

elérheté

fogyasztasi adatainak megkérésében az illetékes elosztonal vagy egyetemes szolgaltatonal
vagy a kereskedelmi engedélyesnél teljes kériien eljarjon.

Jelen meghatalmazds alapjan meghatalmazott nem jogosult a meghatalmazé nevében
k6telezettségeket vallalni.

Pomaz, 2020. szeptember 24.

Cégszerii alairas

A fenti meghatalmazast elfogadom.

Pee eee eee ee eee eee eee ee)

Szentirmai Tamas
cégvezetd
Sourcing Hungary Kft.
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SZERZODES

Féldgaz energia kézbeszerzési eljaras lefolytatasa
Sourcing szerzédésszam: 2020/
amely létrejott egyrészrél
a Pomaz Varos Onkormanyzata (székhely: 2013 Pomaz Kossuth Lajos utca 23-25 adészam:
15731058-2-1, képviseli: ............. ) mint Megrendeld, a tovabbiakban: Megrendelé,
masrészrél
a Sourcing Hungary Kft. (székhely: 1138 Budapest, Madardsz Viktor utca 47-49.
cégjegyzékszam: 01-09-893344, addszam: 14198391-2-41, képviseli: Szentirmai Tamas
cégvezetd) mint Vallalkoz6, a tovabbiakban: Vallalkozé,
egylitt Felek k6zott, alabbiak szerint:
I.

A szerzédés targya

Ertéknévelt szolgdltatasokkal kiegészitett féldgaz energia beszerzése targyu kizbeszerzési
eljaras muszaki elékészitése és teljes kérii lefolytatasa kézbeszerzési tandcsad6ként,
tovabba a Megrendelé - eljaras meginditasa elétt jelzett - igénye esetén kiézbeszerzés
targya szerinti szakértelem biztositasa és a vételezéshez kapcsoléd6é6 szakmai feladatok
tamogatasaa II. pontban szereplé tartalom szerint.
I.
1.

2.

3.

4.

5.

A tevékenység részletes leirasa

A-verseny piaci energia beszerzéssel kapcsolatos szakmai konzultacidé, tanacsadas
Vallalkoz6 a kézbeszerzés inditasa elétt tajékoztatas ad Megrendelé részére a foldgaz
energia szabadpiac mikédésérél, piaci trendekré], arfolyamokrol, feltétel rendszerekrdl,
alkalmazott armodellekrél, a kételezé szabadpiacra lépés térvényi hatterér6l, szabad piaci
tenderszervezés lehetéségérél, a beszerzés sordn alkalmazhaté6 méddszerekrdl,
eszk6z6krél.
Az eljaras lefolytatasahoz sziikséges adatigény meghatdérozasa
Vallalkoz6 a kézbeszerzés elékészitése soran meghatérozza azon adat és informacié
igényt, amely elengedhetetlen a sikeres kézbeszerzési eljaras lebonyolitashoz, tovabba a
Megrendelé dltal - a Vallalkozé 4ltal jelzett hataridére - rendelkezésére bocsatott
fogyasztasi adatok alapjan elkésziti a kézbeszerzési eljaras mtiszaki dokumentaciéjat.
Az eljaras feltételeinek kidolgozasa
Vallalkoz6 a Megrendelé 4ltal rendelkezésére bocsatott adatok és informaciék alapjan
javaslatot tesz az eljaras feltételeire: alkalmassagi kritériumok, arformula, az ajanlatok
elbiralasanak szempontja, szerzddéses feltételek.
A becsiilt érték meghatarozasa és az eljaras tipusdnak kivalasztas
Vallalkoz6 a Megrendeldé jelenlegi energia kereskedelmi szerzédése, valamint a piaci
tendenciak alapjan meghatarozza a kézbeszerzési eljaras becsiilt értékét és javaslatot tesz
a lefolytatand6 eljaras tipusara, az alkalmazandoeljarasrendre.
Az eljaras titemtervének kialakitasa
A kézbeszerzési eljaras hatariddinek, illetve a vonatkozé energia piaci sajdtossagok
figyelembevételével Vallalkozé meghatarozza a kézbeszerzési eljards iitemtervét, és
gondoskodik a ra vonatkoz6 eljarasi hatarid6kteljesitésérél.
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Az eljarast megindité felhivas, a kézbeszerzési_dokumentumok és a szerzédéstervezet
elkészitése
A Megrendelé 4ltal jovdhagyott mtiszaki dokumentacié alapjan Vallalkozo elkésziti a
kézbeszerzési eljaras megkezdés¢hez sziikséges dokumentumokat: eljarast meginditd
felhivast, k6zbeszerzési dokumentumokat, szerzédéstervezetet.
A k6ézbeszerzési eljaras lefolytatasa
Vallalkozé gondoskodik a kézbeszerzési eljarasnak a kézbeszerzésekr6l sz616 2015. évi
CXLIII. torvény (tovabbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek megfelelé lefolytatasarél: feladja
az eljarast megindité hirdetményt, gondoskodik a kézbeszerzési dokumentumok
feltdltésér6l, a bontési jegyzékényv megkildésérél, elvégzi az ajanlatok vizsgalatat,
javaslatot tesz az esetleges hidnypotlasi felhivasra, felvilagositas-kérésre, szamitasi hiba
javitasra, drindokolas-kérésre, az Elektronikus K6zbeszerzési Rendszeren keresztiil
kapesolatot tart a gazdasagi szereplékkel, ajanlattevékkel, elkésziti az ajanlatok

10.

11.

12.

13.

Részvétel a biralébizottsAg munkajaban (igény esetén)
Vallalkozé - a Megrendelé eljaras meginditasa eldtt irasban jelzett igénye esetén - részt
vesz a biralébizottsAg munkajaban, a beérkezett ajanlatok kézbeszerzési és kézbeszerzés
targya szerinti szakmai szempontu vizsgalataban, az ajanlatok elbiralasaban. Megrendeld
kételes jogi és pénziigyi szakértelemmel rendelkezé tagot delegalni a biralébizottsagba.
Koézremtikédés az energiakereskedelmi szerzédés megk6tése soran
Vallalkoz6é tamogatja a szerzédéskétési, felmondasi és kereskedévaltasi folyamatokat.
Ennek keretében a kordbbi szerzédés felmondasdéhoz, a kereskedévaltas bejelentéséhez
elékésziti a
sziikséges dokumentumokat, tovabba Megrendeld megkeresésére
megvizsgalja és véleményezi a megkdtend6 energiakereskedelmi szerzédést.
Elektronikus arlejtés alkalmazasa — opcionalis
Vallalkozé Megrendelé igénye esetén biztositja a kézbeszerzési eljaras soran elektronikus
arlejtés alkalmazdsat, valamint gondoskodik az elektronikus kézbeszerzés részletes
szabalyairél sz616 424/2017. (XII.19.) Kormanyrendeletben foglalt eléirasok betartasardl.
Amennyiben Megrendelé az elektronikus arlejtés személyes prezentacidjara tart igényt,
eziranyl igényét kételes a Véallalkozé felé az Aarlejtést megelédzéen legalabb 5
munkanappaljelezni.
Vezetéségi riport, eredményértékelés
Az elektronikus arlejtést kévetéen Vallalkozé vezetéségi riport készit, amely statisztikai
és grafikai elemekkel kiegészitve tartalmazza a kézbeszerzési eljaras lefolytatasaval
kapcsolatos valamennyi informaciét: a paly4zok szamat, ajanlatuk tartalmi elemeit, az
ajanlatok szdma, adott esetben az elért megtakaritas mértéket.
A kézbeszerzési eljaras dokumentalasa
Vallalkoz6 gondoskodik a kézbeszerzési eljaras cselekményeinek Kbt. szerinti
dokumentalas4r6l az EKR utjan. Vallalkozo az eljaras soran nala keletkezett valamennyi
eredeti
dokumentumot
(dsszeférhetetlenségi
nyilatkozatok,
biralobizottsagi
jegyzékényvek, stb.) az eljaras lezarasat kévetéen atadja a Megrendelének.
A koézbeszerzési térvény alapelveinek érvényesitése
Vallalkozé gondoskodik a kézbeszerzési eljaras lefolytatasa soran a térvényi alapelvek
érvényesiilésérél. Biztositja a verseny tisztasagat, atlathatosagat és nyilvanossagat, az
eljarasban résztvevé gazdasagi szereplék részére az esélyegyenléséget és az egyenld
bandsmoddot, tovabba az eljaras soran a johiszemtiség, a tisztesség és a rendeltetésszerii
joggyakorlas kévetelményei szerintjar el.
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14. Informacidés szolgaltatas

Vallalkozé elektronikusan kiildétt havi (ktlénés esemény bekévetkeztekor azonnali)
hirlevélben naprakész tajékoztatast ad Megrendelé részére a piacon bekévetkezett
fontosabb gazdasagi, jogi és muszaki valtozdsokrél, lehetéségekrél, a Vallalkozé

15. Folyamatos rendelkezése allas, helpdesk
A Vallalkozé altal tamogatott energiakereskedelmi szerzédés idébeli hatdlya alatt
Vallalkozé telefonon és e-mailen keresztiil, munkanapokon 9:00 6ratél 17:00 éraig
Megrendelé rendelkezésére all, és tajékoztatast nyujt az energiakereskedelmi szerzddés
teljesitésével kapcsolatosan felmeriilt kérdésekben.
16. Eredmény-désszegzés, zaré riport — opciondalis
Amennyiben Megrendelé a III. 3. pontban meghatdrozott hataridéig a sziikséges
informacidkat megkildi Vallalkoz6 szamara, ugy Vallalkozé az energiakereskedelmi
szerz6dés lejaratakor a Megrendeld Altal rendelkezésére bocsatott adatok alapjan
Megrendelé részére elszamolast, lezaré riportot készit, melyben kimutatja a tender
eredményekeént ténylegesen realizalt megtakaritast.
Il.

Felek jogai és kételezettségei

Megrendelé
1.

Vallalkozé vallalja, hogy a Megrendelé részére a tender lebonyolitésdhoz sziikséges
Megrendelé altal igényelt fogyasztasi adatokat és informacidkat a Vallalkozé dltal jelzett
hataridére rendelkezésre bocsatja, és a kézbeszerzési eljdrds Vallalkoz6 ltal jelzett
jogszabalyi hatariddit betartja. Megrendelé szavatol azért, hogy a rendelkezésre bocsatott
adatok és informaci6k a valosd4gnak megfelelnek, és azokat jogosult volt a Vallalkozé
rendelkezésére bocsajtani. Megrendeldé kijelenti, hogy eredményes kézbeszerzési eljaras
esetén a szerzddés targyaban a kézbeszerzési eljaras eredményeként az eljdras
nyertesével szerzddést k6t, kivéve azokat az eseteket, amikor a Kbt. alapjan a
Megrendeld elallhat a szerzédés megkotésétél.
Megrendelé kételes a jelen szerzédés megkétését kévetd 5 munkanapon beliil a
Vallalkozé rendelkezésére bocsatani a Megrendelé hatdlyos kézbeszerzési szabalyzatat,
valamint annak esetleges valtozdsairél a Vallalkozét 5 munkanaponbeliil tajékoztatni.
Megrendeld kijelenti, hogy a kézbeszerzéssel érintett szerzédéses idészakra nincsen
érvényes, aldirt foldgaz energia kereskedelmi szerzddése; tovabbé a versenyeztetett
idészakra elédszerzédésbdl, hiiségidé vallalasbél vagy egyéb, elézetes megallapodasbdl
ered6 kételezettséggel egyik foldgaz energia kereskedé iranyaba sem tartozik.
Megrendelé kételes a kézbeszerzési biralébizottsagba jogi- és pénziigyi szakértelemmel
rendelkezé tagot delegdlni és a birdldbizottsdg tiléseinek Gsszehivasarél gondoskodni.
Megrendelé a biralébizottsag tilésének iddépontjarél kételes a Vallalkozét legalabb 3
munkanappal korabbantajékoztatni.
Amennyiben Megrendeléd ragaszkodik az eljarasban a sajat kédzbeszerzési
formanyomtatvanyainak alkalmazasaéhoz, ugy kételes azokat az eljéras meginditasat
megeldézéen legalabb 5 munkanappal a Vallalkozé rendelkezésére bocsatani.
Megrendelé kételes a megk6tétt energiakereskedelmi szerzédést annak mindkétfél dltali
alairasat k6vet6 1 munkanaponbeliil a Vallalkozo részére megkiildeni a szerzédés EKRbe térténd feltdltése és az eredménytajékoztatd jogszabdlyi hatdridén beliili feladdsa
érdekében.
Megrendelé kételes a Kbt. és végrehajtasi rendeletei alapjan az ajanlatkérét terheld bels6é
adminisztraciot elvégezni, igy a biraldbizottség tagjait az eljaras meginditasdt

megelézéen kijelélni, dsszeférhetetlenségi nyilatkozatuk megtételérdl gondoskodni,
tovabba a megk6tétt szerzédést haladéktalanul feltdlteni a K6zbeszerzési Hatdsag Altal
mukédtetett CoRe szerzédéstarba. Ezek elmulasztasabdl ered6 karért, birsagért kizardlag
a Megrendelé felelds.
Megrendelé kijelenti, hogy amennyiben a Vallalkozé 4ltal a jelen szerzédés alapjan
lefolytatott kézbeszerzési eljaras a Kbt. szerint eredményesen zarul, elismeri Vallalkozo
teljesitését és jogosultsagat a vallalkoz0idijra.
A Vallalkozé 4ltal lefolytatott k6ézbeszerzési eljaras eredményeként megkotott
energiakereskedelmi szerzédés lejartat kévet6 15 napon beliil Megrendelé kételes
Vallalkoz6 szamara a szerzédési idészakra vonatkozo6 tényleges fogyasztasi dsszesitét és
az azt igazolé szamlak masolatat elektronikusan megkiildeni a penzugy@sourcing.hu
cimre. Amennyiben Megrendelé ezen k6telezettségének nem tesz eleget, a Felek k6zotti
elsz4molasra a Vallalkoz6 altal az elektronikus Arlejtést kévetéen megkildétt
eredményértékel6é riportban meghatarozott adatok az iranyadéak.
10. Felek kijelentik, amennyiben Vallalkozo altal tamogatott energiakereskedelmi szerzddés
hatalya alatt Kereskedé magyarorszagi kereskedelmi tevékenységét megszinteti, avagy
kereskedelmi engedélye visszavonasra keriil, Megrendelé jelen szerzédés aldirasaval és
annak keretében egyidejlileg meghatalmazza Vallalkozét, hogy a szerzédéses idészak
fennmarad6 id6tartamara - k6z6s megegyezéssel akar hosszabb idészakra is — wjabb
k6zbeszerzési eljarast folytasson le Megrendeld részére Megrendel6 ellatas biztositasanak
érdekében. Jelen szerzédés V. pontj4ban meghatdarozott vallalkoz6i dij a szerzddéses
idészak hatralév6 idétartamara — illetéleg adott esetben a k6zés megegyezéssel
meghosszabbitott idédszak vonatkozd4sdban -— az Wj
ké6zbeszerzési
eljaras
eredményeképpen megkétésre keriil6 energiakereskedelmi szerzédésben meghatarozott
fajlagos szerzédétt ar tikrében, valtozatlan fajlagos bazis ar paraméter mellett
ujraszamitasra keriil.

Vallalkoz6
11. Vallalkozé kizarélagosan a Megrendelé és Keresked6k k6zétti kézvetitdi szerepet vallal
szerzédésk6tési lehetéségeket kinalva. A Vallalkoz6 hangsulyozottan kiemeli, hogy nem
vallal semminemti felelésséget a Megrendelé és Kereskedék k6zétt felmeriilé jogvitakért.
Azokat Megrendelé és Kereskedék egymas k6zétt rendezik.
12. Vallalkoz6 projektvezetét jel6l ki, aki a II. pontban részletezett feladatokkal kapcsolatban
Megrendel6é rendelkezésére all, és szakmailag tamogatja a k6zbeszerzési eljaras
lefolytatasat.
13. Vallalkozé kijelenti, hogy a jelen szerzédés teljesités¢hez sztikséges személyi és targyl
feltételekkel rendelkezik, illetve azokat — valamint az eljarasi cselekményekhez
szikséges helyszint — sajat kéltségére maga biztositja. A II. pontban foglalt
tevékenység(ek) elldtasa soran jelen szerzddés mindket fél altal térténd aldirasakor
hatalyos jogszabalyok szerinti, Vallalkozéval munkaviszonyban vagy egyéb szerzédéses
jogviszonyban 4ll6, elézetes regisztracidval rendelkezé felelés akkreditalt kézbeszerzési
szaktanacsad6 mik6dik k6zre.
14. Vallalkozé a szerzédés teljesitése érdekében k6zvetitett szolgaltatast sajat kdltségére
vehet igénybe.
15. Vallalkozé a k6ézbeszerzési eljaras mtiszaki eldkészitését a Megrendeldé altal aldairt
vallalkozasi szerz6dés kézhezvételét k6vet6 munkanaponinditja el. Az eljaras itemtervét
Vallalkoz6 a jelen szerzédés mindkét fél altali alairasat kovetéen bocsatja a Megrendelé
rendelkezésére.

16. A Kézbeszerzési Hatésag altali kételezé hirdetményellenérzés dija, valamint az EKR
(Elektronikus K6zbeszerzési Rendszer) rendszerhasznalati dij Megrendel6tterheli.
17. Vallalkoz6 feleléssége a jelen szerzddésben foglalt feladatokteljesitése soran legfeljebb a
jelen szerzédés V. pontjaban meghatarozott vallalkozoi dij mértékéig terjed.
18. Vallalkozé nem vallal felelésséget a Megrendeld altal szolgaltatott fogyasztasi adatok
hianyossagaért, helytelenségéért.
19, Vallalkoz6 nem felel a Megrendelét terhelé ké6telezettségek elmulasztasdért, a
Megrendelé késedelmes adatszolgaltatasabél eredé esetleges kérokért, a Megrendelé
késedelmes vagy elmulasztott déntéshozatalaiért.
20. Vallalkoz6 biztositja az elektronikus arlejtés szervezéséhez sziikséges szakmaihatteret.
21. A Felek adataiban bekévetkezett valtozas esetén Felek nem kévetelik meg a szerzédés
modositasat, az adatvaltozas tudomasra juttatas4hoz elegendé a masik félhez intézett
egyoldalu,irasbeli nyilatkozat.
22. Vallalkoz6 kijelenti, hogy az allamhaztartasr6l sz6l6 2011. évi CXCV. térvény 41. § (6)
bekezdésében foglaltak szerint atlathatd szervezetnek mindésiil. Vallalkozé kételes a
nemzeti vagyonrol sz6l6 2011. évi CKCVI. torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjaban foglalt
feltételeknek térténéd megfeleléségét érinté barmely valtozast haladéktalanul, irasban
bejelenteni a Megrendeléfelé.

IV.

Aszerzédés hatalya és hatarid6i

Felek a jelen szerzddést hatarozott idétartamra k6tik. A szerzédés az aldiras napjatél a
Vallalkoz6 altal tamogatott energiakereskedelmi szerzédés lejarataig hatalyos. Vallalkozé a
szerzOdésben foglalt kéztelezettségeit a II. pontban részletezett feladatok maradéktalan
elvégzésével teljesiti, a szerzédés pénziigyi teljesitése az V. pontban leirtaknak megfeleléen
torténik.
Vallalkoz6 Megrendelé részére a szerzédés hatalya alatt folyamatos szolgaltatast nyujt, ennek
alapjan Felek tudomasul veszik, hogy jelen szerzédésteljesitése folyamatos.
Felek tudomasul veszik, hogy jelen szerzddés a Vallalkozd Altal tamogatott
energiakereskedelmi szerzédés idébeli hataly alatt rendes felmondassal nem sziintetheté meg.
V.
1.

2.
3.

Vallalkozoidij

AIL. pontban régzitett tevékenység elvégzéséért Vallalkozot vallalkozoi dij illeti meg. A
vallalkozoi dij mértékét Felek k6z6s megegyezéssel az elért netté megtakaritas 35,00 %os mértékében, hatarozzak meg, azzal, hogy a felek k6zé6tt, jelen szerzédéssel egyidejiileg
megkétott ,,.Foldgaz energia kézbeszerzési eljaras lefolytatasa egyetemes szolgaltatasra
jogosult felhasznalasi helyek szamara” szerzddés alapjan megilleté és jelen szerzédés
alapjan megilleté dijazas mértéke egyiittesen nem haladhatja meg az 1.000.000 HUF
+AFA Osszeget.

A szerzédés targyat képezé tevékenység Afa kételes, az Afa mértéke a mindenkori
érvényes jogszabalyokban foglalt mértéki, a szerzédésk6téskor 27%.
A megtakaritast Felek a k6zbeszerzési eljarasban szerepl6 felhasznalasi helyeken az
alabbi képlet alapjan hatarozzak meg magyarforintban:
Megtakaritas (Ft) = (Fajlagos bazis ar (Ft/m*) — Fajlagos szerzédétt ar (Ft/m*)) * Mennyiség (m°)

5

Fajlagos_bazis ar: A k6zbeszerzési eljaras eredményeképpen megkétésre keriild
energiakereskedelmi szerzédés hatalybalépésének napjat k6zvetlentil megelézé 12
hénapos idészakban Pomaéz Varos Onkormanyzata Altal kététt azonos targy szerzédés
alapjan, az ezen iddszakban ténylegesen érvényes féldgaz ar/arformula alapjan szamitott
nettd fajlagos atlagar. (Ft/m*)
Fajlagos szerzéd6étt ar: A kézbeszerzés eljaras lefolytatasa eredményeként megkdtendé
szerz6déses foldgaz ar/arformula alapjan szamitott nettd fajlagos atlagar. (Ft/m*)
Mennyiség:
Az
energiakereskedelmi
szerzddés
idétartama
alatt
varhatd
energiafogyasztasi mennyiség. (m*)
A fajlagos bazis ar és a fajlagos szerz6d6tt ar vonatkozasaban a féldgaz ar/arformula (a
szabadpiaci fdldgaz energiakereskedelmi szerzédésekben alkalmazott konstrukcidk)
tartalmazza a molekuladijat és a rendszerhasznalati dijakat, ellenben nem tartalmazza a
jogszabalyok szerint fizetett addkat, dijakat, illetékeket (j6vedéki adot, illetékeket és

MSZKSZ dijat, stb.).

Vallalkoz6 és Megrendelé a vallalkozdi dij pénztigyi rendezésével kapcsolatosan
negyedéves elszamolasban és teljesitésben allapodik meg.
A vallalkozoi dij egyes negyedéves 6sszegérél sz6l6 szamlat Vallalkozo, a kiallitastdl
szamitott 30 napos fizetési hataridével allitja ki, forintban (idegen devizas energia
kereskedelmi szerzddés esetén, a kidallitas napjan érvényes MNB k6zéparfolyamon
szamolva). A vallalkozéi dij elsé6 negyedévi dsszegének szamlajat Vallalkoz6, az
energiakereskedelmi szerzédés hatalybalépését k6veté 105. napon Allitja ki, majd azt
kévetden negyedévenként.
Amennyiben Megrendelé az energiakereskedelmi szerzédés lejartakor a jelen szerzédés
II. 3. pontja szerint Vallalkozé szamara a szerz6dési idédszakra vonatkoz6 tényleges
fogyasztasi Gsszesitét és azt igazolé szamlak masolatat megktldi, Vallalkoz6 Megrendeld
jelen szerzddés megkétésekor megallapitott varhato fogyasztasi mennyisége és a
Megrendelé altal ténylegesen elfogyasztott energiamennyiség kilénbsége alapjan
Megrendelével a vallalkozoi dijat illetéen elszamol. Vallalkoz6 az elszamolé szamlat az
energiakereskedelmi szerzédés lejartat kéveté honap végéig allitja ki — kivéve a jelen
szerzodés V. 7. pontja szerinti esetet.
A szamla 6sszegét Megrendelé atutalassal egyenliti ki, a Vallalkozé — szamlan szereplé
szamu — bankszamlajara. A szamlak fizetési hatarideje 30 nap. A fizetési hataridé be nem
tartasa esetén Megrendelé kételes késedelmi kamatot fizetni a mindenkor hatalyos
Polgari Térvénykényvben meghatarozott vonatkozo rendelkezéseknek megfeleléen.
Amennyiben a havi vallalkozéi dijatalany nem haladja meg a nettd 6tvenezer Ft-ot,
Vallalkozé6 jogosult a vallalkozéi dijat egy Osszegben kiszamlazni az energia
kereskedelmi szerzddés hatalyba lépésének napjan 30 naposfizetési hataridével.
Felek megallapodnak, hogy a kézbeszerzési eljarast megindité felhivas Megrendelé altal
térténéd visszavonasa, tovabbé Megrendelének felrdhat6 okbdl bekévetkezett
eredménytelen eljaras esetén Vallalkoz6 6tszazezer Ft 6sszegi vallalkozoi dijra jogosult a
részteljesitések ellentételezéseként. Ez esetben a vallalkozdi dijrdl szdl6 szamlat
Vallalkoz6 jogosult azonnali hatallyal egy 6sszegben kiallitani.
10. Amennyiben a kereskedévaltasra a Megrendelének felréhaté okbdl késedelmesen keriil
sor (pl. fennall6 szamlatartozas vagy a korabbi szerzddés felmondasanak késedelmes
Megrendel6 altali postazasa), vagy a Kbt. 131. § szerinti szerzddésk6tés vagya teljesités
a Megrendelének felréhaté okbdl meghitsul, Vallalkozé a teljes — a kézbeszerzési
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eljarasban versenyeztetett mennyiség alapjan szamitott — vallalkozéi dijra jogosult.
Vallalkoz6 ugyancsak a teljes vallalkoz6i dijra jogosult abban az esetben is, ha az altala
kimutatott megtakaritas a Megrendelonek felrohaté okbdl nem realizalédik. Ez esetben a
jelen szerzédés V. 5. pontja szerinti elsza4mol6 szamla Vallalkozé nem kételes kidllitani.
11. A kézbeszerzési eljaras lefolytatasat (eredménytajékoztat6 feladdsa) kdvetéen a
Megrendelé altal igényelt, vagy a II. pontban fel nem sorolt feladatok (pl. a megk6tétt
energiakereskedelmi szerzédés esetleges méddositasa és az arrél vald tajékoztatd
hirdetmény feladasa; az ajanlatkérdt terheld adminisztracid elvégzése az eljaras
elékészitése soran; a megk6tétt szerzddés feltéltése a CoRe szerzddéstarba) elvégzéséért
a Vallalkozé tovabbi dijazasra jogosult, amelynek mértéke: 10.000 Ft + AFA/munkaéra.
VI.

Titoktartas

Felek egyetértenek abban, hogy a jelen szerzédésben foglalt megallapoddsok, valamint a
Felek altal egymashoz eljuttatott adatok és dokumentumok a lehetd legnagyobb mértékben
bizalmasak, és annak is kell maradniuk. Szerzéd6 Felek kijelentik, hogy a jelen szerzédésben
foglalt kételezettségeik teljesitése soran tudomasukra jut6 valamennyi informacidt és adatot
bizalmasan kezelnek és gondoskodnakarrdél, hogy alkalmazottaik és esetleges alvallalkozdéik
is ezen adatokat bizalmasan kezeljék. E rendelkezés nem érinti azon adatok k6rét, melyek
jogszabaly — igy kulénédsen a Kbt., az informacids Onrendelkezési jogrél és az
informacidszabadsagrol sz6l6 2011. évi CXII. térvény, az allamhaztartasrdél szdl6 2011. évi
CXCV.térvény — alapjan nyilvanos adatnak tekintendék.
Vallalkozé6 a k6dzbeszerzési eljara4s soran az Altala készitett valamennyi dokumentum
tekintetében szerzéi jogat fenntartja. Ezen dokumentumokat Megrendelé nem jogosult
tovabbadni, a jelen szerzédés alapjan lefolytatott konkrét kézbeszerzési eljarastdl eltéré célra
felhasznalni, a felhivas-, dokumentacié- és szerzddésmintat harmadik személy részére kiadni.
Megrendelé nem jogosult a jelen szerzédés targyat képezé kézbeszerzési eljarasban
Vallalkoz6 altal rendelkezésre bocsatott dokumentumokat egyéb kézbeszerzési eljarasdban
felhasznalni, atdolgozni.
Megrendelé jelen szerzédés aldirasdval hozzajarul, hogy Vallalkozd az_ elvégzett
tevékenységét referenciaként felhasznalja és Megrendel6é logojat, illetve cimerét a referenciai
k6zétt feltiintesse.
VII.

Iranyad6 jog, vitas kérdések rendezése

A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a hatalyos magyar jogszabalyok,
kul6nésen a Polgéri Torvényk6ényv rendelkezési az iranyadéak.
Szerzédé Felek ugy rendelkeznek, hogy jelen szerzédésb6l fakad6 esetleges jogvitaikat
egymas k6zétt, elsésorban békés uton rendezik. Ennek sikertelensége és eredménytelensége
esetére hataskG6rtél fiiggden a Budapesti IV. és XV. Keriileti Birdésag, illetédleg az Egri
Torvényszék kizardlagosilletékességét kétik ki.

Sourcing Hungary Kft.

Jelen szerzédés 4 egymassal sz6 szerint megegyez6 példanyban keésziilt, melyet szerzédé
Felek — elolvasas és k6zés értelmezés utan — mint akaratukkal mindenben megegyezot kelléen
meghatalmazott képviseléik Utjan jovahagyolagirtak ala.
Pomaz, 2020. szeptember 24.

Képviseld neve
Beosztasa
Pomaz Varos Onkormanyzata
Megrendelé képviseletében

Budapest, 2020.

Szentirmai Tamas
cégvezetd
Sourcing HungaryKft.
Vallalkoz6 képviseletében
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MEGHATALMAZAS

Alulirott, .0.......ccccccceece ene ene eee eenees , a Pomaz Varos Onkormanyzata (székhely: 2013
Pomaz Kossuth Lajos utca 23-25 adészam: 15731058-2-13) nevében meghatalmazom a
Sourcing Hungary Kft-t (székhely:

1138 Budapest, Madardsz Viktor utca 47-49.

cégjegyzékszam: 01-09-893344, adédszam: 14198391-2-41.), hogy a szervezet képviseletében
a Meghatalmazé

felhasznélasi

helyeinek jogszabalyokban

régzitett

modon

elérhetd

fogyasztasi adatainak megkérésében az illetékes eloszténal vagy egyetemes szolgaltaténal
vagy a kereskedelmi engedélyesnél teljes kértien eljarjon.

Jelen meghatalmazads alapjan meghatalmazott nem jogosult a meghatalmazé nevében
k6telezettségeket vallalni.

Pomaz, 2020. szeptember 24.

Cégszerti alairas
A fenti meghatalmazast elfogadom.
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Szentirmai Tamas
cégvezetd
Sourcing Hungary Kft.

