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SZERZŐDÉS 

Villamos energia beszerzés szakmai támogatása 

Sourcing szerződésszám: 2017/ 

 

amely létrejött egyrészről 

a Jánossomorja Város Önkormányzata (székhely: 9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39., 

adószám: 15727938-2-08, képviseli: Lőrincz György polgármester) mint Megrendelő, a 

továbbiakban: Megrendelő, 

 

másrészről  

a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-

49. cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41, képviseli: Szentpétery Arnold, 

ügyvezető igazgató) mint Vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó, 

 

együtt Felek között, alábbiak szerint: 

 

I. A szerződés tárgya 

Értéknövelt szolgáltatásokkal kiegészített szabad piaci villamos energia beszerzés 

lebonyolítása a beszerzési folyamatok és a vételezéshez kapcsolódó szakmai feladatok 

támogatása a II. pontban szereplő tartalom szerint. 

 

II. A tevékenység részletes leírása 

1. A tender ütemtervének kialakítása 

A beszerzési folyamatok (tender) menetrendjének, mérföldköveinek, feladatainak, 

határidőinek figyelembe vételével Vállalkozó meghatározza a tender ütemtervét, 

melyet a Megrendelő fogyasztói igényeinek és a törvényi rendelkezések 

figyelembevételével alakít ki és gondoskodik a határidők, feladatok teljesítéséről. 

2. Ajánlatkérési koncepció, stratégia kialakítása 

A rendelkezésre álló információk alapján Vállalkozó az adatok előzetes értékelését 

követően az aktuális piaci információkat felhasználva javaslatot tesz az ajánlatkérési 

koncepcióra és Megrendelő bevonásával kidolgozza az ajánlatkérési stratégiát. A 

tender során – igény esetén – Vállalkozó elektronikus aukciót is alkalmaz, és a 

koncepciót ennek figyelembevételével alakítja ki. 

3. Pályázati feltételek meghatározása 

Vállalkozó a Megrendelő fogyasztási szokásait figyelembe véve az ajánlatkérési 

koncepció és stratégia mentén kialakítja a pályázati felhívás peremfeltételeit. A 

feltételekről minden esetben egyeztet a Megrendelővel. 

4. Szakmailag megalapozott pályázati felhívás elkészítése 

Vállalkozó a fogyasztási szokások és meghatározott feltételek ismeretének birtokában 

elkészíti a pályázati felhívást, amelynek tartalmát egyezteti Megrendelővel és 

Megrendelő jóváhagyása után tekint véglegesnek. 

5. Potenciális kereskedői kör meghatározása 

Vállalkozó az aktuális piaci környezet ismeretében meghatározza a tenderbe 

invitálandó energiakereskedők körét, amelyet Megrendelővel egyeztet és Megrendelő 

jóváhagyását követően tekint véglegesnek.  
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6. A tender, ajánlatkérés lebonyolítása 

Vállalkozó a Megrendelő által megküldött és rendelkezésre bocsátott információk 

alapján lebonyolítja a tendert, felhasználva kapcsolati rendszerét. Amennyiben a 

tender lebonyolítása elektronikus aukció keretében történik Vállalkozó biztosítja az 

elektronikus aukció szervezéséhez szükséges szakmai hátteret, IT környezetet, aukciós 

felületet. 

7. Eredmény-értékelés, riport 

Vállalkozó a tender lebonyolítását követően riportot készít, amely tartalmazza a tender 

értékelését, a pályázók elérhetőségeit, az ajánlatok számát és értékét, valamint 

kimutatja a költségeket és az elért megtakarítás mértékét. A riport egyaránt tartalmaz 

statisztikai és grafikai elemeket. A riportot Vállalkozó elektronikusan (e-mailben) 

küldi meg Megrendelő részére. 

8. Szerződési és kereskedőváltási folyamat támogatása 

Vállalkozó támogatja a szerződéskötési, felmondási és kereskedőváltási folyamatokat. 

Ennek keretében megvizsgálja és véleményezi a megkötendő energiakereskedelmi 

szerződést, illetve a korábbi szerződés felmondásához, a kereskedőváltás 

bejelentéséhez előkészíti a szükséges dokumentumokat. 

9. Információs szolgáltatás 

Vállalkozó elektronikusan küldött havi (különös esemény bekövetkeztekor azonnali) 

hírlevélben naprakész tájékoztatást ad Megrendelő részére a piacon bekövetkezett 

fontosabb gazdasági, jogi és műszaki változásokról, lehetőségekről, a Vállalkozó 

aktivitásáról. 

10. Folyamatos rendelkezése állás, helpdesk 

A Vállalkozó által támogatott energiakereskedelmi szerződés időbeli hatálya alatt 

Vállalkozó telefonon és e-mailen keresztül, munkanapokon 9:00 órától 17:00 óráig 

Megrendelő rendelkezésére áll, és tájékoztatást nyújt az energiakereskedelmi 

szerződés teljesítésével kapcsolatosan felmerült kérdésekben. 

11. Eredmény-összegzés, záró riport (opcionális) 

Amennyiben Megrendelő a III/9. pontban meghatározott határidőig a szükséges 

információkat megküldi Vállalkozó számára, úgy Vállalkozó az energiakereskedelmi 

szerződés lejáratakor a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott adatok alapján 

Megrendelő részére elszámolást, lezáró riportot készít, melyben kimutatja a tender 

eredményeként ténylegesen realizált megtakarítást. 

 

III. A Felek jogai és kötelezettségei 

1. Vállalkozó kizárólagosan Megrendelő és a Kereskedők közötti közvetítő szerepet 

vállal szerződéskötési lehetőségeket kínálva. Vállalkozó hangsúlyozottan kiemeli, 

hogy nem vállal semminemű felelősséget a Megrendelő és a Kereskedők között 

felmerülő jogvitákért. Azokat Megrendelő és a Kereskedők egymás között rendezik. 

2. Megrendelő a szerződés aláírásával felhatalmazza Vállalkozót, hogy jelen szerződés 

teljesítése érdekében Megrendelő nevében tendert bonyolítson le. 

3. Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó részére a tender lebonyolításához szükséges 

Vállalkozó által igényelt adatokat és információkat rendelkezésre bocsátja. 
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Megrendelő szavatol azért, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok és információk a 

valóságnak megfelelnek, és azokat jogosult volt a Vállalkozó rendelkezésére 

bocsájtani. Megrendelő a Vállalkozó által kiküldött ajánlatkérést követően villamos 

energia beszerzése tárgykörben kizárólagosan Vállalkozón keresztül kér ajánlatot. 

4. Amennyiben a Vállalkozó által kiküldött ajánlatkérést vagy pályázati felhívást 

követően Megrendelő és Kereskedő között 90 napon belül megállapodás (pl. új 

szerződés, ajánlat elfogadás, szerződésmódosítás, vagy szerződés-kiegészítés) jön 

létre, úgy a tender sikeresnek tekinthető, és Vállalkozó jogosult a vállalkozói díjra az 

V. pontban részletezett feltételek szerint. 

5. Megrendelő vállalja, hogy mindent elkövet annak érdekében, hogy az energia 

kereskedelmi szerződést a tender lezárását követően a legrövidebb idő alatt megkösse. 

6. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Vállalkozó abban az esetben is jogosult az V. 

pontban meghatározott vállalkozói díjra, amennyiben a Megrendelőnek felróható 

okból (pl. mulasztás vagy késedelem) az energiakereskedelmi megállapodás (pl. új 

szerződés, ajánlat elfogadás, szerződésmódosítás, vagy szerződés-kiegészítés) a tender 

lezárását követő 90 napon belül nem jön létre, vagy Megrendelő az 

energiakereskedelmi szerződést (új szerződés, ajánlat elfogadás, szerződésmódosítás, 

vagy szerződés-kiegészítés) Vállalkozó megkerülésével köti meg. Ez esetben az V. 

pontban szereplő szerződött ár/árformula alatt a tenderen elért legjobb ajánlati 

ár/árformulát, valamint az energiakereskedelmi szerződésben meghatározott 

mennyiség alatt a pályázati felhívásban rögzített mennyiséget kell érteni. 

7. Vállalkozó a tender lebonyolítására projektvezetőt jelöl ki, aki a II. fejezetben szereplő 

feladatok ellátásával kapcsolatban Megrendelő rendelkezésére áll, és szakmailag 

támogatja a tender lebonyolítását. 

8. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a bázis ár/árformulát – 1. számú 

melléklet – az előzetesen egyeztetett határidőig, de legkésőbb a Vállalkozó általi 

ajánlatkérés kiküldésének napjáig Vállalkozó részére elektronikusan megküldi. A 

bázis ár/árformulát Felek a tender lebonyolítását megelőzően egyeztetik.  

9. Az energiaszerződés hatályának lejártát követő 15 napon belül Megrendelő 

elektronikusan megküldi Vállalkozó számára a szerződési időszakra vonatkozó 

tényleges fogyasztási összesítőt és azt igazoló számlák másolatát a 

penzugy@sourcing.hu címre, amennyiben Megrendelő ezt nem teljesíti úgy a felek 

közötti elszámolásra a tender lebonyolítását követően készített riportban szereplő 

megtakarítás az irányadó. 

10. Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében közvetített szolgáltatást saját költségére 

igénybe vehet. 

11. Felek kijelentik, amennyiben Vállalkozó által támogatott energiakereskedelmi 

szerződés hatálya alatt Kereskedő magyarországi kereskedelmi tevékenységét 

megszünteti, avagy kereskedelmi engedélye visszavonásra kerül, Megrendelő jelen 

szerződés aláírásával és annak keretében egyidejűleg meghatalmazza Vállalkozót, 

hogy a szerződéses időszak fennmaradó időtartamára - közös megegyezéssel akár 

hosszabb időszakra is – újabb tendert folytasson le Megrendelő részére Megrendelő 

ellátás biztosításának érdekében. Jelen szerződés V. pontjában meghatározott 

vállalkozói díj a szerződéses időszak hátralévő időtartamára – illetőleg adott esetben a 

mailto:penzugy@sourcing.hu
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közös megegyezéssel meghosszabbított időszak vonatkozásában – az új tender 

eredményeképpen megkötésre kerülő energiakereskedelmi szerződésben 

meghatározott fajlagos szerződött ár tükrében, változatlan fajlagos bázis ár paraméter 

mellett újraszámításra kerül. 

12. Amennyiben a nyertes kereskedő bármilyen polgári jogi aktussal más gazdasági, piaci 

szereplőre vagy kereskedőre ruházza az energiakereskedelmi szerződésből eredő 

jogait és/vagy kötelezettségeit (a továbbiakban: transzferálás), illetve magát az 

energiakereskedelmi szerződést, Megrendelő kijelenti, hogy ezen körülmény/aktus 

nem érinti Vállalkozó jogosultságát a vállalkozói díjra. 

13. A Felek adataiban bekövetkezett változás esetén Felek nem követelik meg a szerződés 

módosítását, az adatváltozás tudomásra juttatásához elegendő a másik félhez intézett 

egyoldalú, írásbeli nyilatkozat.  

 

IV. A szerződés hatálya 

Felek a jelen szerződést határozott időtartamra kötik. A szerződés az aláírás napjától a 

Vállalkozó által támogatott energiakereskedelmi szerződés lejáratáig hatályos. Vállalkozó a 

szerződésben foglalt köztelezettségeit a II. pontban részletezett feladatok maradéktalan 

elvégzésével teljesíti, a szerződés pénzügyi teljesítése az V. pontban leírtaknak megfelelően 

történik. 

Vállalkozó Megrendelő részére a szerződés hatálya alatt folyamatos szolgáltatást nyújt, ennek 

alapján Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés teljesítése folyamatos. 

Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés a Vállalkozó által támogatott 

energiakereskedelmi szerződés időbeli hatály alatt rendes felmondással nem szüntethető meg. 

 

V. Vállalkozói díj 

1. A II. pontban rögzített szolgáltatási csomagra vonatkozó vállalkozói díjat Felek közös 

megegyezéssel az elért megtakarítás 25,00 % + Áfa mértékében határozzák meg. A 

szerződés tárgyát képező tevékenység ÁFA köteles, amelynek mértéke a mindenkori 

érvényes jogszabályokban foglalt mértékű, szerződéskötéskor 27%. 

2. A megtakarítást Felek az alábbi képlet alapján határozzák meg magyar forintban: 

 

Megtakarítás (Ft) = (Fajlagos bázis ár (Ft/kWh) – Fajlagos szerződött ár (Ft/kWh)) * Mennyiség 

(kWh) 

 

Fajlagos bázis ár: Megrendelő által beszerzett, a piaci kereskedőktől származó legjobb, 

rendelkezésre álló érvényes ajánlat vagy jelen szerződés aláírásának időpontjában 

érvényes szerződött villamos energia ár/árformula alapján számított nettó fajlagos ár. 

(Ft/kWh) 

Fajlagos szerződött ár: A tender lebonyolítását követően érvényesített, szerződött 

villamos energia ár/árformula alapján számított nettó fajlagos ár. (Ft/kWh) 

Mennyiség: Az energiakereskedelmi szerződésben meghatározott energiafogyasztási 

mennyiség. (kWh) 



Sourcing Hungary Kft. 

 

5 

 

A fajlagos bázis ár és a fajlagos szerződött ár vonatkozásában a villamos energia 

ár/árformula alatt a szabadpiaci villamos energia kereskedelmi szerződésekben 

alkalmazott konstrukciók értendőek. 

3. Vállalkozó és Megrendelő a vállalkozói díj pénzügyi rendezésével kapcsolatosan havi 

teljesítésben állapodik meg. 

4. A vállalkozói díj havi összegéről szóló számlát Vállalkozó havi rendszerességgel a 

kiállítástól számított 30 napos fizetési határidővel állítja ki, forintban. A vállalkozói díj 

első havi számláját Vállalkozó az energiakereskedelmi szerződés hatálybalépésének 

napján állítja ki, majd azt követően havonként a vállalkozói díj egyenlő mértékű 

részleteiről. A havi számla összege = Fajlagos megtakarítás (Ft/kWh) * Szerződött 

mennyiség (kWh)/szerződött hónapok száma * Vállalkozói díj (%).  

5. Amennyiben Megrendelő az energiakereskedelmi szerződés lejártakor a jelen 

szerződés III.9. pontja szerint Vállalkozó számára a szerződési időszakra vonatkozó 

tényleges fogyasztási összesítőt és azt igazoló számlák másolatát megküldi, 

Vállalkozó az energiakereskedelmi szerződés szerződött mennyisége és a Megrendelő 

által ténylegesen elfogyasztott energiamennyiség különbsége alapján Megrendelővel a 

vállalkozói díjat illetően elszámol. Vállalkozó az elszámoló számlát az 

energiakereskedelmi szerződés lejártát követő hónap végéig állítja ki. 

6. A számlát Megrendelő átutalással egyenlíti ki a Vállalkozó – számlán szereplő számú 

– bankszámlájára.  

7. A fizetési határidő be nem tartása esetén Megrendelő köteles késedelmi kamatot 

fizetni a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvben meghatározott vonatkozó 

rendelkezéseknek megfelelően. 

 

VI. Titoktartás 

Felek egyetértenek abban, hogy a jelen szerződésben foglalt megállapodások, valamint a 

Felek által egymáshoz eljuttatott adatok és dokumentumok a lehető legnagyobb mértékben 

bizalmasak, és annak is kell maradniuk. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben 

foglalt kötelezettségeik teljesítése során tudomásukra jutó valamennyi információt és adatot 

bizalmasan kezelnek és gondoskodnak arról, hogy alkalmazottaik és esetleges alvállalkozóik 

is ezen adatokat bizalmasan kezeljék. 

Megrendelő jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy Vállalkozó az elvégzett 

tevékenységét referenciaként felhasználja és Megrendelő logóját a referenciái között 

feltüntesse. 

 

VII. Irányadó jog és a vitás kérdések rendezése 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, 

különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezési az irányadóak. 

Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitáikat 

egymás között, elsősorban békés úton rendezik. Ennek sikertelensége és eredménytelensége 

esetére hatáskörtől függően a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság, illetőleg az Egri 

Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 
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Jelen szerződés – és annak mellékletei – 2 egymással szó szerint megegyező példányban 

készült, melyet szerződő Felek – elolvasás és értelmezés után – mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt kellően meghatalmazott képviselőik útján jóváhagyólag írták alá. 

 

Jánossomorja, 2017. Budapest, 2017. 

 

 

 

 

 

Lőrincz György 

polgármester 

Jánossomorja Város Önkormányzata 

Szentpétery Arnold 

Ügyvezető 

Sourcing Hungary Kft. 

Megrendelő nevében Vállalkozó nevében 
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MEGHATALMAZÁS ÉS NYILATKOZAT – VILLAMOS ENERGIA 

 

 

Alulírott, Lőrincz György Jánossomorja Város Önkormányzata (székhely: 9241 

Jánossomorja, Szabadság u. 39., adószám: 15727938-2-08) képviselője meghatalmazom a  

Sourcing Hungary Szolgáltató Kft-t (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. 

cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41), hogy a társaság képviseletében, helyette 

és nevében az alábbiak szerint eljárjon:  

 

Meghatalmazás (x) 

A szervezet képviseletében a villamos energia beszerzésre vonatkozó 

beszerzési eljárást / tendert teljes körűen lefolytassa. 

X 

 A szervezet képviseletében a Meghatalmazó fogyasztási helyeinek 

ellátásához szükséges fogyasztási adatok (T-görbe) és dokumentumok 

megkérésében a területileg illetékes szolgáltatónál teljes körűen eljárjon. 

X 

Jelen meghatalmazás alapján meghatalmazott nem jogosult a meghatalmazó nevében kötelezettségeket 

vállalni.  

Továbbá nyilatkozom, hogy a Sourcing Hungary Kft. által szervezett villamos energia beszerzésre 

kiírt tender győztesével az alábbi időtartamra szerződéses kötelezettséget vállalok a beszerzési 

eljárásban meghatározott célérték (maximum limitár), vagy annál alacsonyabb árszint elérése esetén, 

amennyiben a pályázati felhívásban és annak dokumentumaiban foglalt összes feltételt a nyertes 

maradéktalanul teljesíti és a szerződés minden feltételében egyetértés születik. 

Szerződési időszak (x) 

Szerződési kötelezettség a 2018-2019. évi villamos energia beszerzésre X 

 

Nyilatkozom, hogy a jelenlegi villamos energia kereskedelmi szerződésem nem tartalmaz utolsó 

ajánlattételi (last call) opciót valamint a fenti táblázatban megjelölt és tendereztetéssel érintett 

szerződéses időszakra nincsen érvényes, aláírt villamos energia kereskedelmi szerződésem; továbbá az 

előzőekben meghatározott időszakra előszerződésből- vagy egyéb, előzetes megállapodásból vállalt 

kötelezettséggel  egyik villamos energia kereskedő irányába sem tartozom. 

 

 

Jánossomorja, 2017. 

 

 

       ………………………………………. 

cégszerű aláírás 

A fenti meghatalmazást elfogadom.  

 

…………………………………….   

 Szentpétery Arnold 

 Ügyvezető 

 Sourcing Hungary Kft. 
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1. számú melléklet 

 

BÁZIS ÁR VILLAMOS ENERGIA 

 

 

 


