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NYILATKOZAT A TAGSÁG FENNARTÁSÁRÓL 

Preambulum 

A kedvezıbb energiaárak elérésének érdekében a Sourcing Hungary Kft., mint független energia-beszerzési szekértı 
szervezet a Magyar Energia Beszerzési Közösség keretében az energia piaci liberalizációt kihasználva csoportos energia 
beszerzéseket szervez. A csoportos beszerzések által a csatlakozó tagok számára kedvezıbb feltételek érhetıek el, mint a 
szervezetek önálló beszerzései során. A szervezı Sourcing Hungary Kft. több iparágban támogatta már energia beszerzési 
közösség létrehozását, együttes energia beszerzés lefolytatását, melyeknek köszönhetıen jelentıs megtakarításokat 
realizált a megbízói számára. 
A beszerzési közösség célja, hogy a tagok földgáz és villamos energia beszerzését együttesen kezelve, kihasználjuk a 
nagyobb mennyisségbıl és portfolióhatásból fakadó elınyöket, és a Sourcing Hungary Kft. által biztosított energia 
beszerzési tapasztalatok és szakértelem által a tagok számára a piacon elérhetı legalacsonyabb árszintet és legjobb 
feltételeket, pozíciókat harcoljuk ki a szabad piaci kereskedık pályáztatásával. 
A közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) alanyi hatálya alá tartozó (Ajánlatkérınek minısülı) szervezetek 
dönthetnek úgy, hogy jellemzıen célszerőségi, gazdasági megfontolásból más, ugyancsak Ajánlatkérınek minısülı, 
hasonló beszerzési igényő szervezetekkel együtt kívánnak közbeszerzési eljárást lefolytatni, azaz lehetısége van több 
Ajánlatkérınek közösen közbeszerzési eljárás megindítására és lefolytatására.  

Fentiek alapján Alulírott, mint a 

Mezıberény Város  Önkormányzata 

szervezet törvényes képviselıje n y i l a t k o z o m, 

hogy fenn kívánjuk tartani  az általam képviselt szervezet tagságát a Sourcing Hungary Kft. mint független energia-
beszerzési szakértı által szervezett közös energia-beszerzési közösségben, azaz a feladatokat koordináló Salgótarján 
Megyei Jogú Város Önkormányzata mint Gesztor által képviselt csoportos, villamos energia beszerzésre irányuló 
közbeszerzési eljárásban ajánlatkérıként kívánunk megjelenni. 

 

Nyilatkozatom aláírásával tudomásul veszem, hogy a 2014.03.31-én aláírt Szindikátusi Szerzıdés az aláírástól számítottan 
változatlan tartalommal hatályban maradt. Kijelentem továbbá, hogy a Szindikátusi Szerzıdés közös közbeszerzési eljárás 
feltételeit tartalmazó 2. számú mellékletét megismertem és az abban foglaltakat elfogadom. 

Kelt: Mezıberény, 2015. ………………... 

 

 ……………………………… 

 Ajánlatkérı tag 
 képviseletében: 
 …………………………. (aláíró neve) 
 
 

Intézményi adatok  

Név: Mezıberény Város  Önkormányzata 

Székhely: 5650 Mezıberény, Kossuth tér 1 

Adószám:  

Számlázási cím:  

Államháztartási azonosító / Cégjegyzékszám:  

Képviseletre jogosult személy neve:  
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2. sz. Melléklet 

AZ ADOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ INFORM ÁCIÓK ÉS 
FELTÉTELEK 

 

1. A Gesztor neve és székhelye: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 3100 
Salgótarján, Múzeum tér 1) 

2. A megkötendı energia-kereskedelmi szerzıdés típusa: menetrend adása nélküli teljes ellátás alapú 
villamos energia kereskedelmi szerzıdés 

3. Szerzıdési idıszak: 2016. január 01. 00:00 CET – 2016. december 31. 24:00 CET közötti idıszak 

4. Az alkalmazandó közbeszerzési eljárás típusa: nyílt eljárás 

5. Az elbírálás szempontja: a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás 

6. Az ajánlati árra vonatkozó információk: nettó energia fix díj az összes telephelyre Ft/kWh.  

Az ajánlat ár tartalmazza: A villamos energia díját, a kiegyenlítı energia költségét, a mérlegköri 
tagsági díjat, a határkeresztezı kapacitás díját. 

Az ajánlati ár nem tartalmazza: a rendszerhasználati díjakat, a VET 147. §-ában meghatározott 
pénzeszközöket, az energia adót, az ÁFÁ-t, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján esetlegesen 
felmerülı egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket. Az ajánlati ár nem tartalmazza 
továbbá a vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályokban meghatározott, megújuló energiaforrásból 
és hulladékból nyert energiával termelt villamos energia termelésének elısegítése érdekében az 
Átviteli Rendszerirányítótól a Kereskedık által kötelezıen megvásárolandó villamos energia (KÁT) 
mennyiségének és szabályozásának költségét.  

7. Rendszerhasználati díjak: a rendszerhasználati díjakat közvetlenül a területileg illetékes elosztó 
részére szükséges megfizetni. 

8. A megkötendı energiakereskedelmi szerzıdés fizetési határideje: a számla kézhezvételétıl 
számított 15. nap. 

9. Mennyiségi eltérés engedése: igen 

10. Toleranciaszint: a közbeszerzési eljárásban résztvevı Ajánlatkérık felhasználási helyeit 
együttesen kezelve éves szinten a Szerzıdött mennyiség + 50 %. (Szerzıdıdött mennyiség = 
Tervezett mennyiség * 0,8) 

 


