
SZERZİDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 
Amely létrejött egyrészrıl 
Mezıberény Város Önkormányzata, 
Székhely:  5650 Mezıberény, Kossuth tér 1. szám 
Adószám: 15725390-2-04 
Képviseli:  Siklósi István - Polgármester 
mint Megrendelı (a továbbiakban: Megrendelı) 
 
másrészrıl az 
SOURCING HUNGARY Szolgáltató Kft, 
Székhely:  1138 Budapest, Meder utca 8. szám 
Cégjegyzék szám:  01-09-893344 
Adószáma:  14198391-2-41 
Képviseli: Szentpétery Arnold 
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 
 
továbbiakban együttesen Szerzıdı Felek között az alulírott helyen és idıben a következı feltételek mellett: 
 
Szerzıdı Felek között 2014. február 25. napján kötöttek szerzıdést, értéknövelt szolgáltatásokkal 
kiegészített földgáz energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása és a vételezéshez kapcsolódó 
szakmai feladatok támogatása tárgyában. 
 
Vállalkozó a szerzıdést az abban foglaltak szerint teljesítette, uniós értékhatárt elérı, nyílt közbeszerzési 
eljárást folytatott le Megrendelı számára, illetve teljesíti. Megrendelı az eljárás nyertes ajánlattevıjeként 
kihirdetett GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt . (6724 Szeged, Pulcz utca 44. szám) gazdasági 
szereplıvel szerzıdést kötött földgáz energia szállítása az ajánlatkérı részére 2014.10.01. 06:00 CET – 
2016.10.01. 06:00 CET idıszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerzıdés 
keretében összesen 510.726 m³ mennyiségő földgáz energia beszerzése tárgyában. 
 
2015. február 26. napján a nyertes ajánlattevıként szerzıdı kereskedı bejelentette, hogy a GDF SUEZ 
cégcsoportjának döntése alapján a GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. magyarországi szabadpiaci 
földgáz-kiskereskedelmi tevékenységét 2015. július 1. napi hatállyal megszünteti.  
 
Megrendelı az elızményekre tekintettel jelen szerzıdést módosító okirat keretében megrendeli, Vállalkozó 
elvállalja „Földgáz energia szállítása 2015.07.01. 06:00 CET – 2017.10.01. 06:00 CET idıszakra 
vonatkozó” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatását Megrendelı számára a megkötött vállalkozási 
szerzıdés keretében, annak hatálya alatt, az ott rögzített feltételek szerint. Megrendelı tudomásul veszi, a 
sikeres kereskedıváltás elıfeltétele, hogy Megrendelı a fentiekben meghatározott energiakereskedelmi 
szerzıdését 2015. július 01. 06:00 CET hatállyal megszüntesse, felmondja. 
 
Szerzıdı Felek rögzítik, hogy a szerzıdés idıbeli hatálya az aláírás napjától a Vállalkozó által támogatott 
újabb energiakereskedelmi szerzıdés lejártának napjáig tart. 
 
Szerzıdı Felek a fentiekben foglalt elızményekre tekintettel a közöttük hatályban lévı vállalkozási 
szerzıdés V.2 pontjában meghatározott bázis értéket közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják, 
pontosítják: 
 
 



Eredeti szövegezés: 
 

A megtakarítás mértékét Felek a közbeszerzési eljárásban szereplı felhasználási helyeken 
érvényes bázis érték és a közbeszerzés eljárás lefolytatásával megkötendı szerzéses ár közötti 
különbözet, valamint Megrendelınek a támogatott energiakereskedelmi szerzıdés idıtartama 
alatt várható energiafogyasztási mennyisége függvényében határozzák meg Ft/m3 
mértékegységben (TCO). A bázis értéket Felek a felhasználási helyeken a közbeszerzési eljárás 
eredményeképpen megkötendı energia kereskedelmi szerzıdés hatálybalépését megelızı napon 
érvényes ár/árformula alapján határozzák meg. 

 
Módosított szövegezés: 
 

A megtakarítás mértékét Felek a közbeszerzési eljárásban szereplı felhasználási helyeken 
érvényes bázis érték és a közbeszerzés eljárás lefolytatásával megkötendı szerzéses ár közötti 
különbözet, valamint Megrendelınek a támogatott energiakereskedelmi szerzıdés idıtartama 
alatt várható energiafogyasztási mennyisége függvényében határozzák meg Ft/m3 
mértékegységben (TCO). A bázis értéket Felek a felhasználási helyeken a 2013-14. évi gázév 
(2013.07.01. 06:00 CET – 2014.07.01. 06:00 CET) idıszakban érvényes nettó fajlagos 
átlagárban határozzák meg (Ft/m3), amely tartalmazza a molekuladíjat és a rendszerhasználati 
díjakat, ellenben nem tartalmazza a jogszabályok szerint fizetett adókat, díjakat és illetékeket 
(energiaadót, illetékeket és MSZKSZ díjat, stb.). 

 
A jelen szerzıdést módosító okiratban nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, 
elsıdlegesen a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 
 
A Felek között 2014. február 25. napján hatályba lépett szerzıdést fentiek szerint hatályában fenntartják.  
 
Jelen módosító okirat a megkötött vállalkozási szerzıdés – fizikai csatolás nélküli – elválaszthatatlan részét 
képezi. 
 
Szerzıdı Felek jelen szerzıdést módosító okiratot négy, egymással szó szerint megegyezı eredeti példányban 
készítették el, melyet Szerzıdı Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, 
kellıen meghatalmazott képviselıik útján lenti helyen és idıben jóváhagyólag, cégszerően aláírtak. 
 
 

Mezıberény, 2015. … … Budapest, 2015. … … 
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Polgármester 

Mezıberény Város Önkormányzata 
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Ügyvezetı 

Sourcing Hungary Kft. 
Megrendelı nevében Vállalkozó nevében 

 
 


