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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2015. február 23-i ülésére

Tisztelt Képviselőtestület!

A GDF SUEZ cégcsoportjának döntése alapján a GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt.
a hazai szabadpiaci földgáz kiskereskedelmi tevékenységét megszünteti, Így főldgáz
ellátást 2015. július elsejétől már nem biztosít!

Fontos, hogy az eliátás biztonságot ez semmilyen formában nem veszélyezteti, hiszen 2015.
július elsejéig a hatályos szerződések keretében továbbra is biztosít f’Óldgáz ellátást a
kereskedelmi szerződésekben érvényes kondíciókkal!

A fentielben leírtak miatt 2015. július elsejét követő vételezési időszakra vonatkozóan új
közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges, kötelező a vonatkozó hatályos jogszabályok
szerint! A Sourcing Hungary Kli. (1138 Budapest, Meder. u. 8.) a Magyar Energia Beszerzési
Közösség keretében új önkormányzati csoportos földgáz energia közbeszerzési eljárást
indít partnerei számára a korábbiakkal parallel módon gesztori rendszerben, dupla gázéves
2015,07.01 — 2017.10.01. közötti időszakra. (Utemterv a lenti táblázatban.)

Az elmúlt időszakban érzékelhető olajár és gázárcsökkenés miatt nagyon kedvező fix árak
érhetők cl, ami kiszámíthatóságot és tervezhetőséget biztosít a jelenlegi paci körülmények
között! Kihasználva a piaci mélypontot a jelenlegi árszinthez képest MEBEK
Benchmark árszintek alapján további 3-30% megtakarítás érhető el!

Semmiféle kötelezettséget nem váflalhatunk a földgáz eHátásukra vonatkozóan, hiszen
ilyen kötelezettséget önkormányzatunk és intézményeink nettó 8 millió forint beszerzési érték
felett kizárólag közbeszerzési eljárás lefolytatása eredményeként megkötésre kerülő
szerződés útján vállalhatnak!

A közbeszerzési eljárást a legutóbbi Sourcing szakértői és szindikátusi szerződés
keretében bonyolitjuk le. A szerződéshez szükséges kiegészítéseket az egyeztetést követően
2015. március 06-ig kell visszaküldeni.



Tender ütemterv Munka fázis, Tevékenység

Földgáz

2015.03.06-ig Kiegészítő dokumentumok m egküldése

2015. május Tender lebonyolítása

„ Tagok tájékoztatása az eredményekről, elért
2015. majus megtakaritasokrol

2015.07.01-től Szerződéskötés és szerződés felmondási folyamatok

1. Határozati javaslat:
Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete a továbbiakban is fenn kívánja tartani

tagságát a Sourcing Hungary Kft.,(1 138 Budapest, Meder utca 8.) mint független energia-

beszerzési szakértő által szervezett közös energia beszerzési közösségben a Gesztor által

képviselt csoportos fZfldgáz energia beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásban.

Mezőberény Város Onkorniányzata a csoportos földgáz energia beszerzésére irányuló

közbeszerzési eljárásban ajánlatkérőként kíván megjelenni. A Képviselő-testület

felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szükséges jognyilatkozatok és intézkedések

megtételére.
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