
Sorszám:

Tárgy: Sourcing Hungary Kft.-vel fennálló földgázenergia
közbeszerzésére megkötött szerződés módosítása

Előterjesztő: Siklósi István polgármester
Készítette:
Véleményező
Bizottság:
Tervezett 1 db határozat
döntés:
Döntés: egyszerű többségi, nyílt szavazással

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. március 23-i rendkívüli

ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Sourcing Hungary Kft. a 2015. március 04-én testületi határozattal elfogadott földgázenergia

közbeszerzési eljárásra vonatkozó szerződés 2. sz. mellékletének módosítását kezdeményezte

azzal, hogy az eredetileg HUF/GJ mértékegységet EURJUJ-ra kívánja változtatni.

Indokolásként elmondták, hogy így alacsonyabb beszerzési árat tudnak elérni.

Véleményünk szerint a EUR-ban megállapított ár nagyobb kockázatot rejt a későbbiekben,

mintha HUF-ban kerülne elfogadásra. A bizonytalanság eloszlatására a közbeszerzésben

gesztor gyulai, önkormányzattal felvettük a kapcsolatot és kértük az ő véleményüket.

Szakértőkkel való egyeztetést követően ők vállalták a módosítást azzal, hogy minimálisnak

tartják a kockázatot.

Mindezek alapján kérem, hogy a Sourcing Hungary Kft.-vel fennálló földgázenergia

közbeszerzésére megkötött szerződéssel kapcsolatos határozati javaslatot megvitatni és

elfogadni szíveskedjenek.

Határozati Javaslat:
Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Sourcing Hungary

Kft.-vel fennálló földgázenergia közbeszerzésére megkötött szerződés 2.sz. mellékeltének

előterjesztésben szereplő módosítását elfogadja.
Felhatalmazza Siklósi István polgármestert az előterjesztés melléldetét képező szerződés

aláírására.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: Intézkedésre azonnal

Mezőberény, 2015. március 23.

SikJósi István
polgármester
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2. sz. Melléklet

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS

EREDMÉNYEKÉNT MEGKÖTÉSRE KERÜLŐ FÖLDGÁZ ENERGIA
KERESKEDELMI SZERZŐDÉSHEZ:

1. A Gesztor neve és székhelye: Gyula Város Önkormányzata (székhely: 5700 Gyula,

Petőfi tér 3)
2. A megkötendő energia-kereskedelmi szerződés típusa: teljes ellátás alapú földgáz

kereskedelmi szerződés
3. Szerződési időszak: 2015.07.01. 06:00 CET—20l7.l0.0l. 06:00 CET

4. Az alkalmazandó közbeszerzési eljárás típusa: nyílt eljárás

5. Az elbírálás szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

6. Ajánlati ármodell: háromkomponensű (Gázdíj + fix RHD + forgalom arányos RHD),

ahol a gázdíj fix ár, amely EURIGJ mértékegységben van meghatározva

7. Toleranciaszint: A fogyasztás a csoportos beszerzésben szereplő szervezetek

fogyasztási helyeit együttesen kezelve a szerződött mennyiségtől éves szinten + 50 %-

kal eltérhet változatlan feltételek melletti elszámolással. (A szerződött mennyiség a

tervezett földgázfelhasználás 80%-ának megfelelő mértékű.) Teljesítmény túllépés

esetén a 1/2013 (VII. 11.) MEKH rendelet az irányadó.

8. Nominálási kötelezettség: a O - 100 m3Ih közötti lekötéssel rendelkező fogyasztási

helyek esetében Ajánlatkérők számára nincs nominálási kötelezettség. A 100 m3/h

feletti lekötéssel rendelkező fogyasztási helyek esetében sincs nominálási kötelezettség,

a kereskedő ad napi igénybejelentést, melynek esetleges költségét a molekulaár

tartalmazza.
9. Fizetési feltételek, számlázás: Kereskedő két számlát állít ki, ezek közül az első a

forgalomarányos RHD díjtételt és a gázdíjat, a másik a fix RHD (kapacitás-lekötési díj)

arányos részét tartalmazza. Számlázás: fogyasztási helyenkénti bontásban történik. A

számlázás pénzneme: RI{D: HUF, Gázdíj: HUF az ajánlatban meghatározott napon

érvényes HUF/EUR MNB középárfolyam alapján: Fizetési határidő: a számla

kézhezvételétől számított 15. nap.
10. Alul- vagy felülvételezés miatti pótdíj (melyet a vevőként szerződő fizet meg):

Alulvételezés esetén a minimum és ténylegesen átvett mennyiség különbözetére a gázdíj

60%-a a kötbér, felülvételezés esetén a sávon kívül fogyasztott mennyiség esetében a

gázdíjon felül a gázdíj összegnek 25%-os mértéke a kötbér. Elszámolás éves szinten. A

fizetendő pótdíj at a csoportos toleranciasáv figyelembevételével kell meghatározni.

Kelt ‚ 2015.03.23.

Aj ánlatkérő tag
képviseletében:
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