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I. Sourcing Hungary Kft. – Professzionális energia beszerzés 
 
A Sourcing Hungary Kft. Magyarország piacvezető független beszerzési szakértő szervezete. 
Küldetésünk szakértő szolgáltatóként a legnagyobb pénz, idő és energia megtakarítás elérése 
ügyfeleink számára. 

A társaság szakemberei beszerzési és tanácsadói tapasztalattal rendelkeznek versenyszférában és állami 
szférában egyaránt. Eszközök, módszerek és technikák segítségével támogatást biztosítunk egyaránt a 
stratégiai (Sourcing) és operatív (Procurement) beszerzési folyamatokban. Szakértőink hazai 
nagyvállalatoknál, intézményeknél több ezer beszerzési projektben nyújtottak segítséget, amelynek 
eredményeképpen partnereink jelentős megtakarítást realizáltak. Cégünk belső és külső erőforrások 
(iparági szakértők, tanácsadók, szoftverek, megoldások stb.) bevonásával biztosítja a sikeres projekt 
lebonyolításához szükséges know-how-t, szaktudást, tapasztalatokat és bevált gyakorlatokat. Szakértő 
tanácsadói csapatunk célja, hogy a projekteket oly módon támogassuk, hogy jelentős erőforrás- és költség 
megtakarítást eredményezzen. 
 
 

Tények:  

• 8 év alatt több mint 7200 sikeres beszerzési projekt lebonyolítása 

• Több mint 3500 elégedett ügyfél 

• Több mint 6000 elektronikus aukció, árlejtés lebonyolítása 

• 377 milliárd forintos beszerzési érték 

• 33 milliárd forintos realizált megtakarítás 

• 7709 GWh versenyeztetett villamos energia mennyiség 

• 1811 millió m3 versenyeztetett földgáz energia mennyiség 

 

II. Energia tenderek – Tapasztalatok, eredmények 

Társaságunk célja, hogy a piacon elérhető módszerek, technikák és rendelkezésünkre álló piaci 
információk birtokában partnereink számára megtakarításokat és a legjobb feltételeket érjük el.  
Partnereink szolgáltatásainknak köszönhetően, jellemzően 2,00-25,00%-os megtakarítást értek az 
aktuális ár, vagy a saját hatáskörben elért legjobb ajánlatokhoz képest!! 

Földgáz energia projektek 

Partner / Szektor  Éves mennyiség Elért megtakarítás* 

Gyógyszergyár 14.000.000 m3 0,23 Ft/m3 – 0,3% 

Élelmiszer gyártó   1.000.000 m3 4,30 Ft/m3 – 4,5% 

Fémipari gyártó   7.000.000 m3 1,80 Ft/m3 – 2,2% 

Csomagolóipari társaság   9.000.000 m3 1,40 Ft/m3 – 1,8% 

Tésztagyártó   2.000.000 m3 2,00 Ft/m3 – 2,3% 

Szolgáltató   5.000.000 m3 7,67 Ft/m3 – 8,2% 

 
Villamos energia projektek 

Partner / Szektor  Éves mennyiség Elért megtakarítás* 

Sütőipari társaság   5.000.000 kWh 2,10 Ft/kWh – 8,2% 

Vegyipari társaság 20.000.000 kWh 1,05 Ft/kWh – 4,9% 

Gépipari gyártó   2.500.000 kWh 1,70 Ft/kWh – 6,9% 

Fémipari gyártó 40.000.000 kWh 3,34 Ft/kWh – 5,7% 

Járműipari gyártó 10.500.000 kWh 7,30 Ft/kWh – 15,5% 

Élelmiszergyártó   3.300.000 kWh 2,00 Ft/kWh – 7,9% 
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III. Referenciák – Több mint 3500 elégedett ügyfél   

 

Energia beszerzési referenciák versenyszféra: 

 
Energia beszerzési referenciák - közbeszerzés: 
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IV. A projektbe bevont szakértők, tanácsadók biztosítása 

Társaságunk független beszerzési szakértő szervezetként vállalja a teljes beszerzési eljárás lebonyolítását 
energia piaci ismeretekben és elektronikus aukcióba nagy gyakorlattal rendelkező szakemberekkel.  

 

Tanácsadó:  Beszerzési szakértő  

Projekt szerep: Projekt vezető, beszerzési szakértő 

Neve:  Kun Attila  

Terület:  
Villamos energia és Földgáz energia tenderek lebonyolítása hazai nagyfogyasztók 
részére 

Referenciák: 

Coop Hungary – Földgáz beszerzés – 1200 m Ft 
Szentendre Városüzemeltetés – Földgáz és villamos energia  
Nemak Győr – Villamos energia beszerzés -  1000 mFt 
Püspökladány Városüzemeltetés – Villamos energia – 50 mFt  
Felső – Szabolcsi Kórház – Villamos és földgáz energia beszerzés – 137 mFt 
Pannon Egyetem – Villamos és földgáz energia beszerzés – 450 mFt 
Szent István Egyetem – Földgáz energia beszerzés – 780 mFt 
Rendőrtiszti Főiskola – Földgáz energia beszerzés – 70 mFt 
Eötvös József Főiskola – Földgáz energia beszerzés – 45 mFt 
Budapesti Gazdasági Főiskola – Földgáz és villamos energia beszerzés – 260 mFt 
Markusovszky Kórház – Villamos energia és földgáz beszerzés – 200 mFt 
Óbudai Egyetem – Földgáz és villamos energia beszerzés – 210 mFt 
Dabas Város Önkormányzat és intézményei – Villamos energia beszerzés – 67 mFt 
Borsod Volán Zrt – Földgáz energia beszerzés – 65 mFt 
Eger MJV Önkormányzata és intézményei – Földgáz energia beszerzés – 220 mFt 
Heves Megye Önkormányzata és Intézményei – 195 mFt 
Nemak Győr – 500 mFt 
Coop csoport – 1200 mFt 

 

V. Szolgáltatási csomag - Villamos energia beszerzés  

Társaságunk komplex beszerzési eljárások lebonyolítását a szükséges erőforrások biztosításával vállalja, 
így partnereink egy kézből kapnak egy komplex csomagot, amelynek keretében támogatásunkkal egy 
professzionális beszerzési eljárást bonyolíthatnak le.  

Komplex szolgáltatás csomag egy kézből:  

• Projekt menedzsment, beszerzést előkészítő energia szakértői tevékenység  

• Specifikációkészítés, adat tisztítás, T-görbe letöltés,  

• Beszerzési eljárás lebonyolítása, tenderszervezés 

• Kereskedői kör meghatározása, piackutatás 

• Elektronikus aukció lebonyolítása informatikai háttér és szakértők biztosításával 

• Szerződésmenedzsment (szerződéskötési és felmondási folyamatok támogatása) 
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 V.1. Elektronikus aukció alkalmazása – opcionális 

Társaságunk szakemberei több mint 2500 elektronikus aukció lebonyolításában vettek részt, amelynek 
eredményeképpen nagy tapasztalattal rendelkezünk, így biztosítjuk az elektronikus árlejtéshez szükséges 
informatikai hátteret és szakértői támogatást.  
 

 V.1.1. Informatikai háttér, szoftver biztosítása 
 

Biztosítjuk a lebonyolításhoz szükséges informatikai hátteret, valamint szoftver alkalmazáshoz szükséges 
technikai feltételeket, adattárolást, üzemzavar elhárítást, valamint a pályázók részére szükséges help desk 
támogatást, forródrótot. 
 

• Informatikai háttér biztosítása 

• Helpdesk, forródrót a pályázók számára 

• Üzemzavar kezelés 

• A szoftveralkalmazáshoz kapcsolódó követési és karbantartási szolgáltatások 

• Adatfeldolgozás, adattárolási szolgáltatás 

  
 V.1.2. Elektronikus aukciós stratégia kialakítása 

 

Az elektronikus aukció nem csodaszer, így kiemelt előkészületet igényel, különösen energia tenderek 
esetében. Egy nem megfelelő aukciós típus, illetve kedvezőtlen aukciós beállítás, láthatási jogosultságok 
az árakra jelentős ráhatással lehetnek, így célszerű az elektronikus aukciót megelőzően kidolgozni a 
stratégiát.  

• Közreműködünk az ajánlati felhívás és dokumentációk elektronikus árlejtésre vonatkozó 
részeinek kidolgozásában.  

• Elektronikus árlejtési taktika kidolgozása 

• Aukciós típus választás, beállítási opciók optimalizálása 

• Implementációs terv kialakítása 

• Rendszer paraméterezéseinek kialakítása 
 

 V.1.3. Az ajánlattevők tájékoztatás, értesítése, teszt aukció  
 
Az éles tender megelőzően a törvényben meghatározott határidők figyelembe vételével a pályázóknak 
megküldjük a szükséges információkat, felhasználói jogosultságokat. 
 

• Pályázók tájékoztatása 

• Felhasználói jogosultságok átadása 

• A rendszer megismerhetőségének biztosítása, teszt aukció lebonyolítása 
 

 V.1.4. Elektronikus ajánlatkérés és elektronikus aukció regisztrálása  
 
Az éles tendert megelőzően regisztráljuk az aukciót, meghatározzuk a versenyeztetett paramétereket. 
Továbbá társaságunk szakemberei meghatározzák az elektronikus aukció során alkalmazott aukciós 
típust, maximum licitértéket és minimális licitlépcsőt. Továbbá optimalizáljuk a törvényben 
meghatározott idővonatkoztatású és láthatósági jogosultságokat, amelyek hozzásegítenek a kedvezőbb 
árszint eléréséhez.  Az aukció regisztrálását követően közzé tesszük a projektet, így a pályázók és 
tagvállalati képviselők számára elektronikusan megküldjük a felhasználói jogosultságokat. 

• Idővonatkozású beállítások optimalizálása, Megtekintési jogok meghatározása 

• Aukció részleteinek meghatározása, regisztráció 

• Pályázói regisztráció 
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 V.1.5. Elektronikus aukció lebonyolítása, operatív felügyelet, help desk – opcionális 
 
Az elektronikus aukció időtartama alatt társaságunk telefonos operatív felügyeletet biztosít, ami biztosítja 
a tender zökkenőmentes lebonyolítását, szükség szerint közbe avatkozást egy esetleges emberi, vagy 
technikai hiba felmerülése esetén.  

• Az aukció lebonyolítása 

• Operatív felügyelet biztosítása 

• Ajánlatkérői megtekintés biztosítása 

• Help desk 
 

 V.1.6. Vezetőségi riport, eredményértékelés 
 
Az elektronikus aukciót követően egy vezetőségi riport készül el, ami statisztikai és grafikai elemekkel 
kiegészítve tartalmazza a lebonyolítással kapcsolatos összes információt. Ennek megfelelően a pályázók 
számát, ajánlatukat, ajánlatok időpontja, ajánlatok száma, megtakarítás mértéke. A riportban 
társaságonként és összesítve is megjelenik a bázis ajánlathoz viszonyított, elért megtakarítás mértéke 
pénznemben és százalékban.  
 

VI. Kereskedelmi ajánlat  
 

 Megtakarítás alapú díjazás 

Szolgáltatási csomag – az V. pont tartalma alapján 
 

Sourcing Hungary megbízási díj: Az elért megtakarítás 25,00%*-a 

 
*A Felek által egyeztetett bázis értékhez képest viszonyítva a szerződött mennyiség alapján kalkulálva 
A megbízási díj havi részletben kerül kiszámlázásra 30 napos fizetési határidővel.  

 
 

VII. Ajánlattevő  
 
Sourcing Hungary Kft. 
Adószám: 14198391-2-41, Cégjegyzékszám: 01-09-893344 
Képviselő: Szentpétery Arnold, ügyvezető 
Cím: H-1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. 
Telefon: +36-1-769-13-92, Fax: +36-1-877-6275  
Email: sourcing@sourcing.hu, web: www.sourcing.hu 
 

mailto:sourcing@sourcing.hu

