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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület a 2011. szeptember 29-i ülésén tárgyalta az önkormányzat és intézményei 
földgáz és villamos energia beszerzésére tett javaslatot. 
 
A Kft az ülésen elhangzottak alapján elkészítette az önkormányzat és intézményei földgáz és 
villamos energia közbeszerzésére az ajánlati felhívásokat és a dokumentációkat. 
A korábban elküldött megbízási szerződések tervezetét és az elkészült ajánlati felhívások, 
dokumentációk tervezeteit a főmérnökség és a hivatal közbeszerzési előkészítő bizottsága 
véleményei alapján egyeztettük. 
 
Megvizsgálva az önkormányzat és intézményeinek villamos energia vételezését 14 fogyasztó 
vehető számba, a közvilágítás energia közbeszerzése mellett. A villamos energia- és a 
közvilágítás energiavételezése egy ajánlati felhívásban szerepel, külön részajánlati lehetőséggel. 
 
Intézmények: 

 Szerződő intézmény  Számlafizető Intézmény / Alintézmény: 
Tervezett éves fogyasztás  

(kWh) 

Tervezett fogyasztás a 
szerződött időszakban 

(kWh) 
1. Pásztó Város Önkormányzata Pásztó Városi Polgármesteri Hivatal 59 028 118 056 
2. Hétpettyes Tagóvoda 12 934 25 868 
3. Százszorszép Óvoda 11 809 23 618 
4. 

Pásztó Városi Önkormányzat 
Óvodája 

Pitypang Tagóvoda 9 186 18 372 

5. 
Dózsa György Általános Iskola 

Tagintézmény 
162 887 325 774 

6. 
Gárdonyi Géza Általános Iskola 

Tagintézmény 
33 817 67 634 

7. 
Dózsa György Általános Iskola 

Tagintézmény 
12 708 25 416 

8. Mátrakeresztesi Erdei Iskola 10 663 21 326 
9. 

Pásztó Városi Önkormányzat 
Általános Iskolája 

Mátrakeresztesi Erdei Iskola 1 297 2 594 
10. Teleki László Városi Könyvtár 20 163 40 326 
11. Teleki László Művelődési Központ (Pásztó) 11 362 22 724 
12. Művelődési Központ (Hasznos) 2 293 4 586 
13. Csohány Galéria 1 315 2 630 
14. 

Teleki László Városi Könyvtár és 
Művelődési Központ 

Művelődési Központ (Mátrakeresztes) 3 624 7 248 

 
Közvilágítás: 

 Szerződő intézmény  Városrész 
Tervezett éves 

fogyasztás  
(kWh) 

Tervezett fogyasztás a 
szerződött időszakban 

(kWh) 
1. Pásztó 
2. Hasznos 
3. 

Pásztó Város 
Önkormányzata 

Mátrakeresztes 
94 334 188 668 

 
A földgáz vételezésnél a 20 m3/h alatti fogyasztási helyek kedvező díjait a közbeszerzéssel sem 
tudjuk megközelíteni, ezért a 20 m3/h- 100 m3/h közötti lekötött kapacitású fogyasztási helyekre 
érdemes közbeszerzést lefolytatni. Ezek az alábbiak: 
 

 Szerződő intézmény 
megnevezése 

Fogyasztási hely 
megnevezése: 

Gázmérő névleges 
teljesítménye / 

Lekötött teljesítmény 
- 100m3/h felett (m3/h)

Tervezett 
éves 

fogyasztás 
(m3) 

Tervezett 
fogyasztás a 
szerződött 

időszakban (24 
hónap) (m3)  

1. 
Pásztó Város 

Önkormányzata 
Pásztó Városi 

Polgármesteri Hivatal 
25 14 670 29 340 

2. 
Pásztó Városi 

Önkormányzat Általános 
Iskolája 

Gárdonyi Géza 
Általános Iskola 
Tagintézmény 

29 25 628 51 256 

3. 
Pásztó Városi 

Önkormányzat Általános 
Iskolája 

Dózsa György Általános 
Iskola Tagintézmény 

65 47 570 95 140 

4. 
Pásztó Városi 

Önkormányzat Általános 
Iskolája 

Dózsa György Általános 
Iskola Tagintézmény 

50 18 075 36 150 
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A Kft. számításai szerint a földgáz és villamos energia közbeszerzésnél összességében 
nagyságrendileg nettó 4.000.000,- Ft takarítható meg két év alatt. 
A Kft a közbeszerzések lebonyolításáért az energia árában elért nettó megtakarítás 27% + ÁFA 
megbízási díjra tart igényt. 
 
A Sourcing Hungary Kft. referenciáit tekintve megbízhatónak bizonyul, figyelembe véve a 
Közbeszerzések Tanácsának hivatalos holnapján földgáz illetve villamos energia beszerzése 
tárgyában kiírt közbeszerzéseit, melyeket többek között az alábbi ajánlatkérőknek folytatott le: 
 
 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza 
 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 
 Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórház 
 Kisújszállás Város Önkormányzata 
 Fővárosi Önkormányzat Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona 
 Szentendre Város Önkormányzata 
 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Tordas 
 Balmazújváros Város Önkormányzata 
 Vas megyei Önkormányzat 
 Komló Város Önkormányzata 
 Dabas Város Önkormányzata 
 Dunaföldvár Város Önkormányzata 
 Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzat 
 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 
 Várpalota Város Önkormányzata 
 Bicske Város Önkormányzata 
 Kalocsa Városi Önkormányzat Kórház - Rendelőintézet  
 Országos Mentőszolgálat 
 Szent István Egyetem 
 Nyugat-magyarországi Egyetem Gazdasági Főigazgatóság 
 Rendőrtiszti Főiskola 
 Budapesti Gazdasági Főiskola 
 Pannon Egyetem 
 Eötvös József Főiskola 
 
A Sourcing Hungary Kft. felelősségbiztosítására vonatkozóan egyeztetéseket folytattunk, mert a 
Kft. által megküldött szerződéstervezetekben 70 millió Ft szerepelt. Az egyeztetések folyamán 
tisztáztuk, hogy a jelenlegi biztosítási összege 50 millió Ft kártérítési határ/év, melyben az egy 
kárra vonatkozó kártérítési határérték 10 millió Ft. 
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Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az önkormányzat 
és intézményei földgáz és villamos energia beszerzésére tett javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozza. 
 

1. A Képviselő-testülete e határozat 1-2. sz. melléklete szerint elfogadja az önkormányzat és 
intézményei, valamint a közvilágítás működtetéséhez szükséges villamos energia 
közbeszerzésének lebonyolítására vonatkozó megbízási szerződést és ajánlati felhívást. 
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Sourcing Hungary Kft-vel a megbízási 
szerződés és az általuk előkészített közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges 
dokumentumok aláírására. 

 
Határidő: 2011. október 14. 
Felelős: Sisák Imre polgármester 
 

2. A Képviselő-testülete e határozat 3-4. sz. melléklete szerint elfogadja az önkormányzat és 
20m3/h feletti fogyasztású intézményei működtetéséhez szükséges földgáz energia 
közbeszerzésének lebonyolítására vonatkozó megbízási szerződést és ajánlati felhívását. 
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Sourcing Hungary Kft-vel a megbízási 
szerződés és az általuk előkészített közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges 
dokumentumok aláírására. 

 
Határidő: 2011. október 14. 
Felelős: Sisák Imre polgármester 

 
Pásztó, 2011. október 10. 
 
 
 Malomhegyi Lajos 
  főmérnök 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 
  dr. Tasi Borbála 
 címzetes főjegyző 
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről  

Pásztó Város Önkormányzata (címe: 3060 Pásztó, Kölcsey F. utca 35. telefon: 32 460 
155, fax: 32-460 918, adószáma: 15450827-2-12, törzsszám: 735319, képviseli: Sisák Imre 
polgármester és dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző, számlaszáma: OTP Bank Pásztó 
11741024-15450827) mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó) 

 

másrészről 

a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. (székhely: 1138 Budapest, Meder utca 8. 
cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41, képviseli: Szentpétery Arnold, 
ügyvezető, számlaszáma…………………) mint Megbízott, a továbbiakban: Megbízott 

 

együtt Felek között, alábbiak szerint: 

 

I. A szerződés tárgya 

 

Megbízó mint ajánlatkérő megbízásából közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása 
villamos energia beszerzésre céljából. 

 

II. A tevékenység részletes leírása 

 

 Verseny piaci kilépéshez kapcsolódó szakmai konzultáció. 

 Az eljárás ütemtervének kialakítása. 

 Költségelemzés, eljárás típusának kiválasztása. 

 Közreműködés a közbeszerzési eljárás előkészítő dokumentumok elkészítésében. 

 Közbeszerzési feltételrendszer (alkalmassági kritériumok, bírálati szempont) 
kialakítása. 

 Az ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentációk elkészítése. 

 Eljárási cselekményben történő személyes részvétel (megbízott székhelyén) 

 Az eljárási cselekmény helyszínének biztosítása. 

 a Kbt-ben biztosított kereteken belül a kiegészítő tájékoztatás biztosítása, 

 ajánlati alternatívák azonos módozatú értékelése, döntés előkészítő anyag készítése, 

 Részvétel a bíráló bizottság munkájában (ajánlatok értékelése). 

 Az eredményhirdetés lebonyolítása, tájékoztató hirdetmények közzététele. 

 Közreműködés az energiakereskedelmi szerződések megkötése során. 

 Közbeszerzési eljárás nyilvánossága az üvegzseb törvénynek megfelelően. 

 Elektronikus árlejtés alkalmazása (257/2007. kormányrendelet szerint) 

 jogorvoslati kérelem esetén jogi képviselet a Közbeszerzési Döntőbizottság illetve a 
Bíróság előtt, 

1. sz. melléklet 



SOURCING HUNGARY KFT. 

 

 2

 Megbízott feladata az éves teljesítésről szóló tájékoztató és végteljesítésről szóló 
közbeszerzési tájékoztató elkészítése és feladása. 

 

III. Határidők 

Feladat (felelős)                                       Határidő 

Felhívás, dokumentáció, szerződés tervezet jóváhagyása, aláírása 
(felelős: Pásztó Város Önkormányzata) 

2011. 10. 12 

Közbeszerzési hirdetmény feladása (felelős: SOURCING) 2011.10.15-ig

Eljárás lebonyolítása (felelős: SOURCING és Pásztó Város Önkormányzata)   

ÉMÁSZ szerződések felmondása 2011. 12. 16. 

Vételezés megkezdése – villamos energia 2012. 01. 01. 

 

IV. Felek jogai és kötelezettsége 

 

Megbízott 

 

1. Megbízott kizárólagosan a Megbízó és Kereskedők közötti közvetítői szerepet vállal 
szerződéskötési lehetőségeket kínálva. A Megbízott hangsúlyozottan kiemeli, hogy nem 
vállal semminemű felelősséget a Megbízó és Kereskedők között az energia értékesítésen 
kívüli körben felmerülő jogvitákért. Azokat Megbízó és Kereskedők egymás között 
rendezik. 

2. Megbízott projektvezetőt jelöl ki, aki a II. pontban részletezett feladatokkal kapcsolatban 
rendelkezésre áll, és szakmailag támogatja a közbeszerzési eljárás lebonyolítását. 

3. Megbízott kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi 
feltételekkel rendelkezik, illetve azokat – valamint az eljárási cselekményekhez 
szükséges helyszínt – saját költségére maga biztosítja. Megbízott a Közbeszerzések 
Tanácsa által a Kbt. 379. § (1) bekezdés g) pontja szerint vezetett és közzétett hivatalos 
közbeszerzési tanácsadók névjegyzékében 839-es számon került nyilvántartásba, mint 
Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó. 

4. Megbízott a Kbt. 11. § (4) bekezdése szerint rendelkezik a külön jogszabályban [404. § 
(2) bekezdésének d) pontja] meghatározott mértékű felelősségbiztosítással, melynek 
mértéke 50 Millió Ft, így eléri a külön jogszabályban meghatározott mértéket. A kötvény 
száma: 269517781. 

5. Megbízott biztosítja az elektronikus árlejtés szervezéséhez szükséges szakmai hátteret és 
IT környezetet. A Megbízott által alkalmazott szoftver megoldás megfelel a 257/2007 
kormányrendeletnek. 

6. Megbízott a szerződés teljesítése érdekében közvetített szolgáltatást saját költségére vehet 
igénybe. 

7. Megbízott a közbeszerzési eljárás előkészítését a Megbízó által aláírt megbízási 
szerződés kézhezvételét követő munkanapon indítja el. Megbízott a jelen szerződés 
mindkét fél általi aláírását követően közbeszerzési ütemtervet bocsát a Megbízó 
rendelkezésére. 
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8. Megbízott a közbeszerzési eljárás során figyelembe veszi Megbízó közbeszerzési 
szabályzatát a jelenleg hatályos közbeszerzési törvénnyel összhangban. 

 

Megbízó 

 

1. Megbízó garantálja Megbízott részére, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolításához 
szükséges Megbízott által igényelt adatokat, információkat rendelkezésre bocsátja, és a 
kijelölt határidőket betartja. 

2. Megbízó kijelenti, hogy a szerződés tárgyában a közbeszerzési eljárás lefolytatása 
eredményeként az energia árában a meglévőnél legalább 5 %-al kedvezőbb árú ajánlat 
esetén az eljárás nyertesével szerződést köt. 

3. Megbízó kijelenti, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárás felhívásában megjelölt 
időpontban megkezdődik a teljesítés a nyertes kereskedő részéről, az esetben sikeresnek 
tekinti a közbeszerzési eljárást (projekt) és elismeri Megbízott jogosultságát a megbízási 
díjra. 

4. Az esetleges hirdetményellenőrzési díj, valamint a dokumentáció rendelkezésre 
bocsátásával kapcsolatos költségek Megbízottat terhelik. Megbízottat illeti meg a 
dokumentáció értékesítéséből befolyt díj. 

5. Az energiaszerződés hatályának lejártát követő 15 napon belül Megbízó köteles 
Megbízott számára a szerződési időszakra vonatkozó tényleges fogyasztási összesítőt és 
az azt igazoló számlák másolatát elektronikusan megküldeni a penzugy@sourcing.hu 
címre.  

6. Megbízó kijelenti, hogy a közbeszerzéssel érintett szerződéses időszakra a jelenleg 
hatályos szerződések felmondását követően nincsen érvényes, aláírt villamos energia 
kereskedelmi szerződése; továbbá a versenyeztetett időszakra előszerződésből, hűségidő 
vállalásból vagy egyéb, előzetes megállapodásból eredő kötelezettséggel egyik villamos 
energia kereskedő irányába sem tartozik. 

 

V. A szerződés hatálya és határidői 

 

Felek jelen szerződésben foglalt együttműködése projekt alapú, azaz Felek a szerződést 
határozott időtartamra, a közbeszerzési eljárás lefolytatásának időtartamára kötik. A szerződés 
az aláírás napjától a II. pontban szereplő feladatok teljesítéséig hatályos. A szerződés 
pénzügyi teljesítése az VI. pontban leírtaknak megfelelően történik. 

 

VI. Megbízási díj 

 

A II. pontban rögzített tevékenységekért Megbízottat megbízási díj illeti meg. A megbízási 
díj mértékét Felek közös megegyezéssel az energia árában elért tényleges megtakarítás nettó 
árának 27,00 %-os mértékében határozzák meg. A szerződés tárgyát képező szolgáltatás áfa 
köteles, amelynek mértéke a mindenkori érvényes jogszabályokban foglalt mértékű, 
szerződéskötéskor 25%. 

 

A megtakarítás mértéke az energia kereskedelmi szerződés hatálybalépésének időpontjában a 
Megbízó fogyasztási helyein területileg érvényes egyetemes szolgáltatói ár és a közbeszerzési 
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eljárás lebonyolítást követően érvényesített szerződött ár közötti különbség, valamint a 
ténylegesen felhasznált mennyiség szorzata. 

 

Megbízott és Megbízó a megbízási díj pénzügyi rendezésével kapcsolatosan részletfizetésben 
állapodik meg. Felek tudomásul veszik, hogy a részletekben történő számlázás nem számít 
folyamatos teljesítésnek, mivel a II. pontban rögzített tevékenységet Megbízott már az első 
számla kiállítása előtt teljesíti. 

 

A megbízási díj összegéről szóló számlát Megbízott Megbízónak a II. pontban részletezett 
szolgáltatások teljesítését követően állítja ki forintban, havi rendszerséggel. A havi 
részszámlák kiállításának alapja: szerződött mennyiség (kWh) * megtakarítás (Ft/ kWh) * 
0,27 (megbízási díj mértéke) / szerződött hónapok száma. Az első számla kiállítása a II. 
pontban részletezett szolgáltatások teljesítését követően az energiakereskedelmi szerződés 
hatálybalépésének napján, majd azt követően havi rendszerességgel egyenlő mértékben az 
energia kereskedelmi szerződés időtartama alatt. Az utolsó végszámlát Megbízott az energia 
kereskedelmi szerződés hatályának lejártát követő hónap 15. napján állítja ki, amelyben Felek 
a Megbízó által ténylegesen elfogyasztott energiamennyiség alapján elszámolnak egymással. 

 

A számla összegét Megbízó átutalással egyenlíti ki, a Megbízott – számlán szereplő számú – 
bankszámlájára. A számlák fizetési határideje 30 nap. A fizetési határidő be nem tartása 
esetén az Megbízó köteles késedelmi kamatot fizetni, amelynek mértéke a mindenkori 
jegybanki alapkamat mértékével azonos.  

 

Felek megállapodnak, hogy a közbeszerzési eljárást megindító felhívás Megbízó által történő 
visszavonása, továbbá Megbízónak felróható okból bekövetkezett eredménytelen eljárás, 
illetőleg a Kbt. 99.§ szerinti szerződéskötés vagy a teljesítés Megbízónak felróható okból 
történő meghiúsulása esetén Megbízott 500.000 Ft-os megbízási díjra jogosult a 
részteljesítések ellentételezéseként.  Ez esetben a számlát Megbízott a Megbízó felé azonnali 
hatállyal egy összegben jogosult kiállítani. 

 

E szerződés Megbízott kötelezettségeinek közbeszerzési hirdetmény feladása határidejéig 
nem teljesítése esetén Megbízó jogosult a szerződést felmondani, attól elállni Megbízott általi 
500 000 Ft meghiúsulási kötbér fizetése mellett. 
 
 

Titoktartás 

 

Felek megállapodnak 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. E rendelkezés nem érinti azon adatok körét, melyek 
jogszabály – így különösen a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 
nyilvánosságáról szóló törvény – alapján nyilvános adatnak tekintendők. 
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Megbízó jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy Megbízott az elvégzett tevékenységét 
referenciaként felhasználja és Megbízó logóját a referenciái között feltüntesse. 

 

VII. Kapcsolattartás 

 

Felek jelen szerződéses jogviszonyával kapcsolatos közleményeket faxon vagy postai úton 
küldik meg egymásnak. Felek egyéb közleményeiket email formájában közlik egymással. 

 

Kapcsolattartó megbízó részéről: Varga Csaba műszaki ügyintéző +36-30/975-6951 vagy 
+36-32/460-155/43 mellék, email: muszak@paszto.hu, fax: +36-32/460-918 

 

Kapcsolattartó megbízott részéről: dr. Magyar Adrienn közbeszerzési szakértő, +36-70/623-
7895 vagy +36-1/769-0030, email: amagyar@sourcing.hu, fax: +36-1-877-6275 

 

VIII. Irányadó jog, vitás kérdések rendezése 

 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, 
különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezési az irányadóak. 

 

A jelen szerződésben nem szabályozott, a hatályos közbeszerzési törvény által előírt 
ajánlatkérői eljárási cselekmények, valamint a szerződésben külön nem említett tevékenység, 
mely a szerződés minden tekintetében megfelelő teljesítéshez szükséges, Megbízott feladatát 
képezik, kivéve a döntéshozatal és a Megbízó felelősségi körébe eső feladatok, valamint a 
Megbízó közbeszerzési szabályzata alapján más személyek feladatkörébe eső tevékenységek. 

 

Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy a szerződés értelmezésével, teljesítésével, 
megszüntetésével kapcsolatban közöttük kialakult vitát egymás között, békés úton 
tárgyalásokkal igyekeznek rendezni. Ennek eredménytelensége esetén Felek a hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak. 

 

Jelen szerződés 4 egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet szerződő 
Felek – elolvasás és közös értelmezés után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellően 
meghatalmazott képviselőik útján jóváhagyólag írták alá. 

 

Pásztó, 2011.  Budapest, 2011.  

 

 

 

 

      Sisák Imre                   Dr. Tasi Borbála 

     Polgármester               Címzetes főjegyző 

Pásztó Város Önkormányzata 

Szentpétery Arnold 

Ügyvezető 

Sourcing Hungary Kft. 

Megbízó képviseletében Megbízott képviseletében 
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MEGHATALMAZÁS 

 

 

 

Alulírott Sisák Imre polgármester, Pásztó Város Önkormányzata (székhely: 3060 Pásztó, Kölcsey 

Ferenc u. 35.,)  nevében meghatalmazom a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft-t (székhely: 1138 

Budapest, Meder utca 8. cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41.), hogy a szervezet 

képviseletében a villamos energia  közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges fogyasztási 

adatok (T-görbe) lekérésében, valamint a hatályos energia kereskedelmi szerződés és annak 

felmondási ideje bekérése ügyében a területileg illetékes szolgáltatónál eljárjon. Jelen meghatalmazás 

alapján meghatalmazott nem jogosult a meghatalmazó nevében kötelezettségeket vállalni.  

 

Pásztó, 2011.  

 

 
Cégszerű aláírás 
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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 
Tisztelt Ajánlattevő! 
 
A  PPÁÁSSZZTTÓÓ  VVÁÁRROOSS  ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTAA    (továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 
2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. § (2) bekezdése alapján ezúton kéri fel 
ajánlattételre az Ön által képviselt céget, mint ajánlattevőt (a továbbiakban: ajánlattevő) a 
jelen ajánlattételi felhívásban nevezett „Villamos energia beszerzés” teljesítésére, a 
felhívásban és a dokumentációban írtak szerint, és az abban foglalt feltételek 
figyelembevételével.  
 
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást más ajánlatkérők (az önkormányzat intézményei) 
nevében folytatja le, a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötésre intézményenként 
külön-külön kerül sor. 
 

1) Ajánlatkérő adatai 

Ajánlatkérő neve: Pásztó Város Önkormányzata 

Ajánlatkérő címe: 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc út 35. 

Ajánlatkérő telefonszáma: +36 32 460 155 

Ajánlatkérő faxszáma: +36 32 460 918 

Ajánlatkérő e-mail címe: muszak@paszto.hu 

2) Ajánlatkérő nevében eljár: 

Sourcing Hungary Kft. (1138 Budapest, Meder u. 8.) 

Dr. Magyar Adrienn közbeszerzési szakértő 

Tel: +36-1/769-0030 

       Fax: +36-1-877-6275 

Email: kozbeszerzes@sourcing.hu 

2. sz. melléklet 
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3) Közbeszerzés tárgya, mennyisége: 

I. rész: Általános felhasználású villamos energia beszerzése 

II. rész: Közvilágítás felhasználású villamos energia beszerzése 

 

I. rész: Általános felhasználású villamos energia szállítása az ajánlatkérő részére 
2012.01.01. 0.00 CET – 2013.12.31. 24.00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú, 
fogyasztói menetrend adás nélküli villamos energia szállítási szerződés keretében összesen 
706.172 kWh mennyiségű villamos energia beszerzése céljából. Az ajánlatkérő a megadott 
mennyiségtől pozitív és negatív irányba különdíjmentesen eltérhet. (Tolerancia sáv nem 
kerül meghatározásra.) 

 

II. rész: Közvilágítás felhasználású villamos energia szállítása az ajánlatkérő részére 
2012.01.01. 0.00 CET – 2013.12.31. 24.00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú, 
fogyasztói menetrend adás nélküli villamos energia szállítási szerződés keretében összesen 
188.668 kWh mennyiségű villamos energia beszerzése céljából. Az ajánlatkérő a megadott 
mennyiségtől pozitív és negatív irányba különdíjmentesen eltérhet. (Tolerancia sáv nem 
kerül meghatározásra.) 

4) Műszaki leírás 

A műszaki adatlapot az ajánlattételi dokumentáció mellékletei tartalmazzák. 

5) A szerződés meghatározása: 

Általános és Közvilágítási felhasználású villamos energia szállítása a 2012.01.01. 0.00 CET 
– 2013.12.31. 24.00  CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend 
adás nélküli villamos energia szállítási szerződés keretében. 

6) A szerződés időtartama  

I. rész: 2012.01.01. 0.00 CET - 2013.12.31.24.00 CET 

II. rész: 2012.01.01. 0.00 CET - 2013.12.31.24.00 CET 

7) Teljesítés helye: 

Megegyezik a fogyasztási helyekkel. 

8) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást havonta banki átutalással 
fizeti meg szállító részére a Kbt. 305.§ (3) bekezdése szerint. Az elszámolási időszak 
fogyasztásai számlázásának havonta, fogyasztási helyenként külön kell történni.  Ajánlatkérő 
felhívja a figyelmet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának 
alkalmazására. 

9) Részajánlat, többváltozatú ajánlat tételének lehetősége: 
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Részajánlat: Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget biztosít. 

Többváltozatú ajánlat: Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt. 

10) Kizáró okok 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, 
akivel szemben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. (a továbbiakban Kbt.) 60. § 
(1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. 

Az igazolás módja: 

Ajánlattevőnek (a közös ajánlattevők mindegyikének külön-külön), a közbeszerzés értékének 
tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az 
ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 249. § (3) 
bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésében 
előírt kizáró okok hatálya alá. Továbbá az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a 
Kbt. 63. § (3) bekezdése szerint, hogy nem vesz igénybe a közbeszerzés 10%-át nem 
meghaladó mértékben a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 

11) Pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelmények: 

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a jelen felhívás megküldését megelőző naptári évben (2010.) 
a közbeszerzés tárgya szerinti (villamos energia szállítás tárgyú) nettó árbevétele nem éri el 
az I. rész tekintetében a 15 millió forintot, a II. rész tekintetében az 2 millió forintot. Mindkét 
részre történő ajánlattétel esetén a 15 millió forintot. 

Pénzügyi és gazdasági alkalmassági igazolási módok: 

Az ajánlatba csatolni kell, a Kbt. 66. § (1) bek. c) pontja alapján a jelen felhívás megküldését 
megelőző naptári évi (2010.) közbeszerzés tárgya szerinti (villamos energia szállítás tárgyú) 
nettó árbevételről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, 
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi adatok rendelkezésre 
állnak. 

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 4. § 3/E. pontja, a 65. § (3)-(4) 
bekezdései és a 69. § (4)-(9) bekezdései. 

Amennyiben ajánlattevő erőforrást nyújtó szervezetet vesz igénybe az alkalmasság 
igazolásához, akkor ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy közte és az erőforrást nyújtó 
szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás fennáll-e. 

12) A) Műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági követelmények: 

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be a felhívás megküldését megelőző 2 évben az I. 
rész tekintetében összesen legalább nettó 15 millió Ft értékű, vagy legalább 700.000 kWh 
mennyiségű, a II. rész tekintetében legalább nettó 2 millió Ft értékű, vagy legalább 150.000 
kWh mennyiségű villamos energia szállítási referenciát. Mindkét részre történő ajánlattétel 
esetén legalább nettó 15 millió Ft értékű, vagy legalább 700.000 kWh mennyiségű villamos 
energia szállítási referenciát. 

Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az 
ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó 
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személyre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés 
vizsgálata során. 

B) Műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági igazolási módok: 

Az ajánlatba csatolni kell a Kbt. 67. § (1) bek. a) pontja alapján a felhívás megküldését 
megelőző két évben teljesített, a felhívás 12. A) pontjában előírt követelményeknek 
megfelelő, legjelentősebb szállításainak ismertetését tartalmazó nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 
68.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a szerződést kötő másik fél által kiállított 
referencia igazolás egyszerű másolati példányát. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) 
tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szállítás tárgyát, az 
ellenszolgáltatás nettó összegét, vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat 
megjelölését, a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő – legalább év és hónap – 
megjelölésével). Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban 
végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban 
(százalékban) vett részt. 

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 4. § 3/E. pontja, a 65. § (3)-(4) 
bekezdései és a 69. § (4)-(9) bekezdései. 

Amennyiben ajánlattevő erőforrást nyújtó szervezetet vesz igénybe az alkalmasság 
igazolásához, akkor ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy közte és az erőforrást nyújtó 
szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás fennáll-e. 

13) Az ajánlatok bírálati szempontja, az értékelés módszere: 

Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

14) A hiánypótlás lehetősége: 

Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 83. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít. A  
hiánypótlást a Sourcing Hungary Kft. székhelyére kell benyújtani (1138 Budapest, 
Meder  u. 8.) vagy faxon megküldeni a +36-1/ 877-6275 számra. Kérjük, hogy a 
hiánypótlásokat email-ben is szíveskedjenek megküldeni a kozbeszerzes@sourcing.hu email 
címre! 

15) Ajánlattételi határidő, az ajánlat felbontásának ideje, az ajánlat benyújtásának 
címe és az ajánlat felbontásának helye, valamint a dokumentáció átvételének 
véghatárideje és helye: 

Ajánlattételi határidő, bontás: 2011. év november hónap 2. napja 13 óra 30 perc 

Ajánlat benyújtási, bontási címe: Sourcing Hungary Kft. (1138 Budapest, Meder u. 8.) 

A dokumentáció átvételének véghatárideje megegyezik az ajánlattételi határidővel. 

16) Az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül 
bírálják el: 

Az eljárás nem tárgyalásos.  

17) Az ajánlattevők értesítése az eljárás eredményéről 
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Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről az arról készült összegezés közvetlen 
megküldésével értesíti, legkésőbb az ajánlatok felbontásától számított 30 napon belül. 

18) Szerződéskötés tervezett időpontja és helye: 

A szerződéskötésre az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napját követő 
naptól számított 10. napon kerül sor. Amennyiben ez a nap nem munkanapra esik, a 
szerződéskötés időpontja az ezt követő első munkanap. 

A szerződéskötés helye: ajánlatkérő székhelye 

19) Ajánlattétel nyelve: 

Az ajánlattétel nyelve a magyar nyelv. 

20) A Kbt. 253.§ (1) bekezdése alkalmazásának lehetősége (fenntartott szerződések) 

Ajánlatkérő nem tartja fenn a közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát az előző évben 
nettó 1 milliárd Ft árbevételt el nem érő ajánlattevők számára. 

21) Elektronikus árlejtés 

Ajánlatkérő az eljárás során elektronikus árlejtést alkalmaz a 257/2007. (X.) Korm. 
rendeletben foglaltak szerint. 

22) Egyéb információk, követelmények: 

1) A közbeszerzési eljárás során valamennyi levelezésre, tájékoztatásra és egyéb 
dokumentumra kérjük feltüntetni az alábbi információkat: 

 Pásztó Város Önkormányzata 

 Villamos energia beszerzés 

 a dokumentumot beküldő neve, levelezési címe, faxszáma és e-mail címe 

A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott dokumentumok elirányításáért az 
ajánlatkérőt felelősség nem terheli. 

2) A nyertes ajánlattevő az alábbi kötbérek vállalására köteles. 

Késedelmi kötbér: mértéke: a késedelem minden naptári napja után a szerződött mennyiségű 
villamos energia forintban meghatározott ellenértéke 365-öd részének a kétszerese. 

3) Kiegészítő tájékoztatás: megkérésének határideje az ajánlatok bontását megelőző 5. 
munkanap, megadásának határideje az ajánlatok bontását megelőző 3. munkanap. A 
kérdéseket a Sourcing Hungary Kft. részére kell megküldeni a jelen felhívás 2. 
pontjában megadott fax számra, illetőleg email címre. 

4) Az ajánlat felolvasólapján az alábbi adatokat kell megadni az ajánlattevőről: 

 Ajánlattevő neve és székhelye 

 cégjegyzékszám 

 Pénzforgalmi jelzőszám, 
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 Kapcsolattartó személy neve, 

 Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma, 

 Kapcsolattartó személy faxszáma, 

 Kapcsolattartó személy e-mail címe. 

5) Ajánlati kötöttség: Ajánlattevő az utolsó ajánlattételt követően 60 napig az ajánlatához 
kötve van. Amennyiben a Kbt. 78. § (2) bekezdésében meghatározott időpont ennél 
későbbi, akkor ajánlattevő ajánlatához a Kbt. 78. § (2) bekezdésében meghatározott 
időpontig van kötve.  

6) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) 
bekezdésében foglaltak szerint. 

7) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) 
bekezdés a), b) c) és d) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom 
esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni. 

8) A Kbt. 71. § (1) bek. b) pont szerinti alvállalkozóra vonatkozó, a felhívás szerint 
szükséges alkalmassági igazolásokat a Kbt. 71. § (4) bekezdése szerint az ajánlatban kell 
megadni. 

9) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az ajánlattevő 
és a Kbt. 71. § (1) bek. b) és d) pontjai szerinti alvállalkozó, valamint az erőforrást 
nyújtó szervezet cégjegyzésre jogosult képviselőjének aláírási címpéldányát vagy 
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban. Amennyiben az 
ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő képviselő írja alá, akkor az adott 
személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is 
tartalmazó, a cégjegyzésre jogosult képviselő általi, cégszerű aláírással ellátott 
meghatalmazását is szükséges csatolni (elegendő egyszerű másolat). 

10) Közös ajánlattétel esetén az ajánlat részeként be kell nyújtani az ajánlattevőknek a közös 
ajánlattétellel összefüggő megállapodásukat a dokumentációban meghatározottak 
szerint. 

11) Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a Kbt. 91. § (2) bekezdése szerinti esetben az 
ajánlatok értékelése során a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek 
minősített szervezettel (személlyel) kösse meg a szerződést, amennyiben ez a szervezet 
(személy) az összegezésben megjelölésre kerül. 

12) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen felhívásban az 
ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és 
szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők 
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 

13) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi 
határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó. 

14) Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 80. § (3) bekezdése 
szerinti összes adatot.  

15) Az ajánlatot a Kbt. 70/A. § (1) bekezdésében foglalt formai előírások szerint kell 
elkészíteni. Az ajánlatot 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. A Kbt. 20. § 
(3) bekezdése alapján az ajánlatban szereplő igazolások egyszerű másolatban is 
benyújthatók. 
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16) Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet valamely a 
felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 20. § (7) bekezdése 
szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő, alvállalkozó 
vagy erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt 
vagy adatot kívánja a Kbt. 20. § (7) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt 
vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, 
elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartás elektronikus elérhetősége. 

17) Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a jelen ajánlattételi felhívásban foglalt előírások és 
feltételek alapos áttekintésére, és kérjük, hogy ajánlatukat a leírtak figyelembevételével 
tegyék meg.  

18) Ajánlattevőnek (konzorcium esetén: konzorciumi tagnak), valamint a szerződés 
teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek csatolnia kell a Magyar Energia Hivatal 
által kiadott, villamos energia kereskedelmi tevékenység végzésére vonatkozó engedély 
egyszerű másolati példányát.  

19) A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció másra 
nem ruházható át. A dokumentáció átvételének feltétele az írásos igénylés, valamint a 
dokumentáció árának befizetését igazoló terhelési értesítő bizonylat elektronikus 
levélben (kozbeszerzes@sourcing.hu) történő megküldése. Az írásos igénylésnek az 
alábbi adatokat kell tartalmaznia: ajánlattevő neve, székhelyének címe, levelezési címe, 
számlázási címe, az eljárásban kapcsolatot tartó személy neve, telefonszáma, 
telefaxszáma, e-mail címe, a beszerzés tárgya. 

 
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Fokozott biztonságú elektronikus 
aláírással ellátott elektronikus levélben történő megküldés a Kbt. 54. § (8) bekezdése 
szerint.  

       Az ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációt bruttó 50.000 Ft megfizetése ellenében 
bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére, számlával együtt, feltéve, hogy az ajánlattevő a 
dokumentáció ellenértékének és ÁFA vonzatának az Ajánlatkérő által megbízott cég, a 
Sourcing Hungary Kft. (1138 Budapest, Meder utca 8.) 12010501-01001641-00100006 
sz. számlára való átutalását az átutalást bonyolító pénzintézet igazolásának másolatával 
bizonyítja. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: „Villamos energia beszerzés Pásztó 
Város Önkormányzata”. 

20) Az ajánlati ár feltétel nélküli, nettó energia fix díj kell legyen, Ft/kWh egységben 
megadva. Az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet az alapmennyiség, az I. rész 
tekintetében: 706.172 kWh villamos energia mennyiségre vonatkozóan nettó 
15.535.784. - Ft (azaz 1 kWh villamos energia nettó 22 Ft), a II. rész tekintetében: 
188.668 kWh villamos energia mennyiségre vonatkozóan nettó 2.830.020.- Ft (azaz 1 
kWh villamos energia nettó 15 Ft). Az árlejtés során tett ennél magasabb megajánlás 
esetén bekövetkezhet a Kbt. 92. § c) pont szerinti eset. 

21) Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a villamos energia és kiegyenlítő energia költségét is, 
a mérlegköri tagsági díjat, a határkeresztező kapacitás díját, valamint a 109/2007. (XII. 
23.) GKM rendeletben meghatározott, a MAVIR Zrt. mérlegköréből származó átvételi 
kötelezettség alá tartozó villamos energia (KÁT) költségét. 

22) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét az alábbi, vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre: 

                              - 2007. évi LXXXVI. Törvény a villamos energiáról 
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                             - 2011. évi XXIX. Törvény az energetikai tárgyú törvények módosításáról 

23) Az ajánlati ár nem tartalmazhatja a rendszerhasználati díjakat, a VET 147. §-ában 
szereplő pénzeszközöket – így a kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási díjat –, az energia 
adót, valamint jogszabályban felmerülő adókat, illetékeket. 

24) Az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell a profilos fogyasztási helyek tekintetében az 
elszámolási időszakukról. 

 

Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 

2011. október  

 
 
 

Pásztó Város Önkormányzata 
ajánlatkérő képviseletében 

Sourcing Hungary Kft. 
dr. Magyar Adrienn 

közbeszerzési szakértő 
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről  

Pásztó Város Önkormányzata (címe: 3060 Pásztó, Kölcsey F. utca 35. telefon: 32 460 
155, fax: 32-460 918, adószáma: 15450827-2-12, törzsszám: 735319, képviseli: Sisák Imre 
polgármester és dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző, számlaszáma: OTP Bank Pásztó 
11741024-15450827) mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó) 

 

másrészről 

a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. (székhely: 1138 Budapest, Meder utca 8. 
cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41, képviseli: Szentpétery Arnold, 
ügyvezető, számlaszáma…………………) mint Megbízott, a továbbiakban: Megbízott 

 

együtt Felek között, alábbiak szerint: 

 

I. A szerződés tárgya 

 

Megbízó, mint ajánlatkérő megbízásából közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása 
földgáz energia beszerzésre céljából. 

 

II. A tevékenység részletes leírása 

 

 Verseny piaci kilépéshez kapcsolódó szakmai konzultáció. 

 Az eljárás ütemtervének kialakítása. 

 Költségelemzés, eljárás típusának kiválasztása. 

 Közreműködés a közbeszerzési eljárás előkészítő dokumentumok elkészítésében. 

 Közbeszerzési feltételrendszer (alkalmassági kritériumok, bírálati szempont) 
kialakítása. 

 Az ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentációk elkészítése. 

 Eljárási cselekményben történő személyes részvétel (megbízott székhelyén) 

 Az eljárási cselekmény helyszínének biztosítása. 

 a Kbt-ben biztosított kereteken belül a kiegészítő tájékoztatás biztosítása, 

 ajánlati alternatívák azonos módozatú értékelése, döntés előkészítő anyag készítése, 

 Részvétel a bíráló bizottság munkájában (ajánlatok értékelése). 

 Az eredményhirdetés lebonyolítása, tájékoztató hirdetmények közzététele. 

 Közreműködés az energiakereskedelmi szerződések megkötése során. 

 Közbeszerzési eljárás nyilvánossága az üvegzseb törvénynek megfelelően. 

 Elektronikus árlejtés alkalmazása (257/2007. kormányrendelet szerint) 

 jogorvoslati kérelem esetén jogi képviselet a Közbeszerzési Döntőbizottság illetve a 
Bíróság előtt, 

3. sz. melléklet 
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 Megbízott feladata az éves teljesítésről szóló tájékoztató és végteljesítésről szóló 
közbeszerzési tájékoztató elkészítése és feladása. 

 

III. Határidők 

Feladat (felelős)                                       Határidő 

Felhívás, dokumentáció, szerződés tervezet jóváhagyása, aláírása 
(felelős: Pásztó Város Önkormányzata) 

2011. 10. 12 

Közbeszerzési hirdetmény feladása (felelős: SOURCING) 2011.10.15-ig

Eljárás lebonyolítása (felelős: SOURCING és Pásztó Város Önkormányzata)   

TIGÁZ szerződések felmondása 2011. 12. 16. 

Vételezés megkezdése – földgáz energia (20 m3 feletti lekötött teljesítményű 
fogyasztási pontoknál) 

2012. 07. 01. 

 

IV. Felek jogai és kötelezettsége 

 

Megbízott 

 

1. Megbízott kizárólagosan a Megbízó és Kereskedők közötti közvetítői szerepet vállal 
szerződéskötési lehetőségeket kínálva. A Megbízott hangsúlyozottan kiemeli, hogy nem 
vállal semminemű felelősséget a Megbízó és Kereskedők között az energia értékesítésen 
kívüli körben felmerülő jogvitákért. Azokat Megbízó és Kereskedők egymás között 
rendezik. 

2. Megbízott projektvezetőt jelöl ki, aki a II. pontban részletezett feladatokkal kapcsolatban 
rendelkezésre áll, és szakmailag támogatja a közbeszerzési eljárás lebonyolítását. 

3. Megbízott kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi 
feltételekkel rendelkezik, illetve azokat – valamint az eljárási cselekményekhez 
szükséges helyszínt – saját költségére maga biztosítja. Megbízott a Közbeszerzések 
Tanácsa által a Kbt. 379. § (1) bekezdés g) pontja szerint vezetett és közzétett hivatalos 
közbeszerzési tanácsadók névjegyzékében 839-es számon került nyilvántartásba, mint 
Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó. 

4. Megbízott a Kbt. 11. § (4) bekezdése szerint rendelkezik a külön jogszabályban [404. § 
(2) bekezdésének d) pontja] meghatározott mértékű felelősségbiztosítással, melynek 
mértéke 50 Millió Ft, így eléri a külön jogszabályban meghatározott mértéket. A kötvény 
száma: 269517781. 

5. Megbízott biztosítja az elektronikus árlejtés szervezéséhez szükséges szakmai hátteret és 
IT környezetet. A Megbízott által alkalmazott szoftver megoldás megfelel a 257/2007 
kormányrendeletnek. 

6. Megbízott a szerződés teljesítése érdekében közvetített szolgáltatást saját költségére vehet 
igénybe. 

7. Megbízott a közbeszerzési eljárás előkészítését a Megbízó által aláírt megbízási 
szerződés kézhezvételét követő munkanapon indítja el. Megbízott a jelen szerződés 
mindkét fél általi aláírását követően közbeszerzési ütemtervet bocsát a Megbízó 
rendelkezésére. 
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8. Megbízott a közbeszerzési eljárás során figyelembe veszi Megbízó közbeszerzési 
szabályzatát a jelenleg hatályos közbeszerzési törvénnyel összhangban. 

 

Megbízó 

 

1. Megbízó garantálja Megbízott részére, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolításához 
szükséges Megbízott által igényelt adatokat, információkat rendelkezésre bocsátja, és a 
kijelölt határidőket betartja. 

2. Megbízó kijelenti, hogy a szerződés tárgyában a közbeszerzési eljárás lefolytatása 
eredményeként az energia árában a meglévőnél legalább 5 %-al kedvezőbb árú ajánlat 
esetén az eljárás nyertesével szerződést köt. 

3. „Megbízó kijelenti, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárás felhívásában megjelölt 
időpontban megkezdődik a teljesítés a nyertes kereskedő részéről, az esetben sikeresnek 
tekinti a közbeszerzési eljárást és elismeri Megbízott jogosultságát a megbízási díjra”. 

4. Az esetleges hirdetményellenőrzési díj, valamint a dokumentáció rendelkezésre 
bocsátásával kapcsolatos költségek Megbízottat terhelik. Megbízottat illeti meg a 
dokumentáció értékesítéséből befolyt díj. 

5. Az energiaszerződés hatályának lejártát követő 15 napon belül Megbízó köteles 
Megbízott számára a szerződési időszakra vonatkozó tényleges fogyasztási összesítőt és 
az azt igazoló számlák másolatát elektronikusan megküldeni a penzugy@sourcing.hu 
címre.  

6. Megbízó kijelenti, hogy a közbeszerzéssel érintett szerződéses időszakra a jelenleg 
hatályos szerződések felmondását követően nincsen érvényes, aláírt földgáz energia 
kereskedelmi szerződése; továbbá a versenyeztetett időszakra előszerződésből, hűségidő 
vállalásból vagy egyéb, előzetes megállapodásból eredő kötelezettséggel egyik földgáz 
kereskedő irányába sem tartozik. 

 

 

V. A szerződés hatálya és határidői 

 

Felek jelen szerződésben foglalt együttműködése projekt alapú, azaz Felek a szerződést 
határozott időtartamra, a közbeszerzési eljárás lefolytatásának időtartamára kötik. A szerződés 
az aláírás napjától a II. pontban szereplő feladatok teljesítéséig hatályos. A szerződés 
pénzügyi teljesítése az VI. pontban leírtaknak megfelelően történik. 

 

VI. Megbízási díj 

 

A II. pontban rögzített tevékenységekért Megbízottat megbízási díj illeti meg. A megbízási 
díj mértékét Felek közös megegyezéssel az energia árában elért tényleges megtakarítás nettó 
árának 27,00 %-os mértékében határozzák meg. A szerződés tárgyát képező szolgáltatás áfa 
köteles, amelynek mértéke a mindenkori érvényes jogszabályokban foglalt mértékű, 
szerződéskötéskor 25%. 

 

A megtakarítás mértéke a Megbízó fogyasztási helyein a közbeszerzési eljárás felfolytatása 
nélkül érvényes fajlagos ár (illetve árképlet alapján képzett ár) és a közbeszerzési eljárás 
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lebonyolítását követően érvényesített szerződött fajlagos ár (illetve árképlet alapján képzett 
ár) közötti különbség, valamint a szerződött, illetve a ténylegesen felhasznált mennyiség 
szorzata. 

 

Megbízott és Megbízó a megbízási díj pénzügyi rendezésével kapcsolatosan részletfizetésben 
állapodik meg. Felek tudomásul veszik, hogy a részletekben történő számlázás nem számít 
folyamatos teljesítésnek, mivel a II. pontban rögzített tevékenységet Megbízott már az első 
számla kiállítása előtt teljesíti. 

 

A megbízási díj összegéről szóló számlát Megbízott Megbízónak a II. pontban részletezett 
szolgáltatások teljesítését követően állítja ki forintban, havi rendszerséggel. A havi 
részszámlák kiállításának alapja: szerződött mennyiség (gnm3) * megtakarítás (Ft/ gnm3) * 
0,27 (megbízási díj mértéke) / szerződött hónapok száma. Az első számla kiállítása a II. 
pontban részletezett szolgáltatások teljesítését követően az energiakereskedelmi szerződés 
hatálybalépésének napján, majd azt követően havi rendszerességgel egyenlő mértékben az 
energia kereskedelmi szerződés időtartama alatt. Az utolsó végszámlát Megbízott az energia 
kereskedelmi szerződés hatályának lejártát követő hónap 15. napján állítja ki, amelyben Felek 
a Megbízó által ténylegesen elfogyasztott energiamennyiség alapján elszámolnak egymással. 

 

A számla összegét Megbízó átutalással egyenlíti ki, a Megbízott – számlán szereplő számú – 
bankszámlájára. A számlák fizetési határideje 30 nap. A fizetési határidő be nem tartása 
esetén az Megbízó köteles késedelmi kamatot fizetni, amelynek mértéke a mindenkori 
jegybanki alapkamat mértékével azonos.  

 

Felek megállapodnak, hogy a közbeszerzési eljárást megindító felhívás Megbízó által történő 
visszavonása, továbbá Megbízónak felróható okból bekövetkezett eredménytelen eljárás, 
illetőleg a Kbt. 99.§ szerinti szerződéskötés vagy a teljesítés Megbízónak felróható okból 
történő meghiúsulása esetén Megbízott 500.000 Ft-os megbízási díjra jogosult a 
részteljesítések ellentételezéseként.  Ez esetben a számlát Megbízott a Megbízó felé azonnali 
hatállyal egy összegben jogosult kiállítani. 

 

E szerződés Megbízott kötelezettségeinek közbeszerzési hirdetmény feladása határidejéig 
nem teljesítése esetén Megbízó jogosult a szerződést felmondani, attól elállni Megbízott általi 
500 000 Ft meghiúsulási kötbér fizetése mellett. 
 

Titoktartás 

 

Felek megállapodnak 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. E rendelkezés nem érinti azon adatok körét, melyek 
jogszabály – így különösen a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 
nyilvánosságáról szóló törvény – alapján nyilvános adatnak tekintendők. 

 



SOURCING HUNGARY KFT. 
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Megbízó jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy Megbízott az elvégzett tevékenységét 
referenciaként felhasználja és Megbízó logóját a referenciái között feltüntesse. 

 

VII. Kapcsolattartás 

 

Felek jelen szerződéses jogviszonyával kapcsolatos közleményeket faxon vagy postai úton 
küldik meg egymásnak. Felek egyéb közleményeiket email formájában közlik egymással. 

 

Kapcsolattartó megbízó részéről: Varga Csaba műszaki ügyintéző +36-30/975-6951 vagy 
+36-32/460-155/43 mellék, email: muszak@paszto.hu, fax: +36-32/460-918 

 

Kapcsolattartó megbízott részéről: dr. Magyar Adrienn közbeszerzési szakértő, +36-70/623-
7895 vagy +36-1/769-0030, email: amagyar@sourcing.hu, fax: +36-1-877-6275 

 

VIII. Irányadó jog, vitás kérdések rendezése 

 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, 
különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezési az irányadóak. 

 

A jelen szerződésben nem szabályozott, a hatályos közbeszerzési törvény által előírt 
ajánlatkérői eljárási cselekmények, valamint a szerződésben külön nem említett tevékenység, 
mely a szerződés minden tekintetében megfelelő teljesítéshez szükséges, Megbízott feladatát 
képezik, kivéve a döntéshozatal és a Megbízó felelősségi körébe eső feladatok, valamint a 
Megbízó közbeszerzési szabályzata alapján más személyek feladatkörébe eső tevékenységek. 

 

Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy a szerződés értelmezésével, teljesítésével, 
megszüntetésével kapcsolatban közöttük kialakult vitát egymás között, békés úton 
tárgyalásokkal igyekeznek rendezni. Ennek eredménytelensége esetén Felek a hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak. 

 

Jelen szerződés 4 egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet szerződő 
Felek – elolvasás és közös értelmezés után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellően 
meghatalmazott képviselőik útján jóváhagyólag írták alá. 

 

Pásztó, 2011.  Budapest, 2011.  

 

 

 

 

      Sisák Imre                    Dr. Tasi Borbála 

    Polgármester                 Címzetes főjegyző 

Pásztó Város Önkormányzata 

Szentpétery Arnold 

Ügyvezető 

Sourcing Hungary Kft. 

Megbízó képviseletében Megbízott képviseletében 
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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 
 

 
Tisztelt Ajánlattevő! 
 
A  PPÁÁSSZZTTÓÓ  VVÁÁRROOSS  ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTAA (a továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 
2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. § (2) bekezdése alapján ezúton kéri fel 
ajánlattételre az Ön által képviselt céget, mint ajánlattevőt (a továbbiakban: ajánlattevő) a 
jelen ajánlattételi felhívásban nevezett „Földgáz energia beszerzése” teljesítésére, a 
felhívásban és a dokumentációban írtak szerint, és az abban foglalt feltételek 
figyelembevételével. 
 
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást más ajánlatkérők (az önkormányzat intézményei) 
nevében folytatja le, a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötésre intézményenként 
külön-külön kerül sor. 
 
 

1) Ajánlatkérő adatai 

Ajánlatkérő neve: Pásztó Város Önkormányzata 

Ajánlatkérő címe: 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc út 35. 

Ajánlatkérő telefonszáma: +36 32 460 155 

Ajánlatkérő faxszáma: +36 32 460 918 

Ajánlatkérő e-mail címe: muszak@paszto.hu 

2) Ajánlatkérő nevében eljár: 

Sourcing Hungary Kft. (1138 Budapest, Meder u. 8.) 

Dr. Magyar Adrienn közbeszerzési szakértő 

Tel: +36-1/769-0030 

       Fax: +36-1-877-6275 

Email: kozbeszerzes@sourcing.hu 

4. sz. melléklet 
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3) Közbeszerzés tárgya, mennyisége: 

Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére: 2012. július 1. 06.00 CET – 2014. június 
30. 06.00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú, földgáz energia szállítási 
szerződés keretében összesen 211.886 m³ mennyiségű földgáz energia beszerzése céljából. 
Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív és negatív irányba különdíjmentesen 
eltérhet. 
 

Összesen 4 db felhasználási hely, melyből 4 db 20 -100 m3/h közötti kapacitással vételez.
 

A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648 szabvány szerint 15 oC és 101.325 kPa 
referencia körülményeken kell értelmezni m3-ben (gnm³).  

4) Műszaki leírás 

A műszaki adatlapot, kalkulációs táblát az ajánlattételi dokumentáció mellékletei 
tartalmazzák. 

5) A szerződés meghatározása: 

Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére 2012. július 1. 06.00 CET – 2014. június 30. 
06.00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú, földgáz értékesítési szerződés 
keretében 

6) A szerződés időtartama  

2012. július 1. 06:00 CET - 2014. június 30. 06:00 CET 

7) Teljesítés helye: 

Megegyezik a fogyasztási helyekkel. 

8) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő a Kbt. 305.§ (3) bekezdés g) pont szerinti számla 
ellenértékét a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerint átutalással egyenlíti ki, a számla 
kézhezvételétől számított 15 napon belül. A Kbt. 305. § (4) bekezdésében foglaltakra 
tekintettel ajánlatkérő az Art. 36/A. §-ának (3) bekezdését csak a Kbt. 305.§ (3) bekezdés g) 
pontja szerinti ajánlattevői számlára alkalmazza. A számlázás havonta, fogyasztási 
helyenként történik. 

9) Részajánlat, többváltozatú ajánlat tételének lehetősége: 

Részajánlat: Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt.  

Többváltozatú ajánlat: Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt. 
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10) Kizáró okok 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, 
akivel szemben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. (a továbbiakban Kbt.) 60. § 
(1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. 

Az igazolás módja: 

Ajánlattevőnek (a közös ajánlattevők mindegyikének külön-külön), a közbeszerzés értékének 
tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az 
ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 249. § (3) 
bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésében 
előírt kizáró okok hatálya alá. Továbbá az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a 
Kbt. 63. § (3) bekezdése szerint, hogy nem vesz igénybe a közbeszerzés 10%-át nem 
meghaladó mértékben a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 

11) Pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelmények: 

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a jelen felhívás megküldését megelőző naptári évben (2010) a 
közbeszerzés tárgya szerinti (földgáz szállítás tárgyú) nettó árbevétele nem éri el a(z) 20 
millió forintot. 

Pénzügyi és gazdasági alkalmassági igazolási módok: 

Az ajánlatba csatolni kell, a Kbt. 66. § (1) bek. c) pontja alapján a jelen felhívás megküldését 
megelőző naptári évi (2010.) közbeszerzés tárgya szerinti (földgáz szállítás tárgyú) nettó 
árbevételről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve 
mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi adatok rendelkezésre állnak. 

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 4. § 3/E. pontja, a 65. § (3)-(4) 
bekezdései, a 66. § (2) bekezdése és a 69. § (4)-(9) bekezdései. 

Amennyiben ajánlattevő erőforrást nyújtó szervezetet vesz igénybe az alkalmasság 
igazolásához, akkor ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy közte és az erőforrást nyújtó 
szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás fennáll-e. 

12) A) Műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági követelmények: 

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be a 2010. naptári évben összesen legalább nettó 
20 millió Ft értékű, vagy legalább 200 000 m3 mennyiségű földgáz szállítási referenciát. 

Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az 
ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó 
személyre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés 
vizsgálata során. 

 

B) Műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági igazolási módok: 

Az ajánlatba csatolni kell a Kbt. 67. § (1) bek. a) pontja alapján a 2010. évben teljesített, a 
felhívás 12. A) pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szállításainak 
ismertetését tartalmazó nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 68.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti 
esetben a szerződést kötő másik fél által kiállított referencia igazolás egyszerű másolati 
példányát. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő 
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másik fél megnevezését, a szállítás tárgyát, az ellenszolgáltatás nettó összegét, vagy a 
korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat megjelölését, a teljesítés idejét (a kezdési és 
befejezési határidő – legalább év és hónap – megjelölésével). Amennyiben az alkalmasságot 
igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy 
a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. 

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 4. § 3/E. pontja, a 65. § (3)-(4) 
bekezdései és a 69. § (4)-(9) bekezdései. 

Amennyiben ajánlattevő erőforrást nyújtó szervezetet vesz igénybe az alkalmasság 
igazolásához, akkor ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy közte és az erőforrást nyújtó 
szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás fennáll-e. 

13) Az ajánlatok bírálati szempontja, az értékelés módszere: 

Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

14) A hiánypótlás lehetősége: 

Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 83. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít. A  
hiánypótlást a Sourcing Hungary Kft. székhelyére kell benyújtani (1138 Budapest, 
Meder  u. 8.) vagy faxon megküldeni a +36-1/ 877-6275 számra. Kérjük, hogy a 
hiánypótlásokat email-ben is szíveskedjenek megküldeni a kozbeszerzes@sourcing.hu email 
címre! 

15) Ajánlattételi határidő, az ajánlat felbontásának ideje, az ajánlat benyújtásának 
címe és az ajánlat felbontásának helye, valamint a dokumentáció átvételének 
véghatárideje és helye: 

Ajánlattételi határidő, bontás: 2011. november 02., 14 óra 00 perc 

Ajánlat benyújtási, bontási címe: Sourcing Hungary Kft. (1138 Budapest, Meder u. 8.) 

A dokumentáció átvételének véghatárideje megegyezik az ajánlattételi határidővel. 

16) Az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül 
bírálják el: 

Az eljárás nem tárgyalásos.  

17) Az ajánlattevők értesítése az eljárás eredményéről 

Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről az arról készült összegezés közvetlen 
megküldésével értesíti, legkésőbb az ajánlatok felbontásától számított 30 napon belül. 

18) Szerződéskötés tervezett időpontja és helye: 

A szerződéskötésre az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napját követő 
naptól számított 10. napon kerül sor. Amennyiben ez a nap nem munkanapra esik, a 
szerződéskötés időpontja az ezt követő első munkanap. 

A szerződéskötés helye: ajánlatkérő székhelye 

19) Ajánlattétel nyelve: magyar 

20) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 253. § (1) bekezdésében foglaltakat.  
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21) Elektronikus árlejtés 

Ajánlatkérő az eljárás során elektronikus árlejtést alkalmaz a 257/2007. (X.) Korm. 
rendeletben foglaltak szerint. 

22) Egyéb információk, követelmények: 

1) A közbeszerzési eljárás során valamennyi levelezésre, tájékoztatásra és egyéb 
dokumentumra kérjük feltüntetni az alábbi információkat: 

 Pásztó Város Önkormányzata 

 Földgáz beszerzés 

 a dokumentumot beküldő neve, levelezési címe, faxszáma és e-mail címe 

A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott dokumentumok elirányításáért az 
ajánlatkérőt felelősség nem terheli. 

2) Kiegészítő tájékoztatás: megkérésének határideje az ajánlatok bontását megelőző 5. 
munkanap, megadásának határideje az ajánlatok bontását megelőző 3. munkanap. A 
kérdéseket a Sourcing Hungary Kft. részére kell megküldeni a jelen felhívás 2. 
pontjában megadott fax számra, illetőleg email címre. 

3) Az ajánlatban az alábbi adatokat kell megadni az ajánlattevőről: 

 Cégjegyzékszám, 

 Belföldi adószám, 

 Pénzforgalmi jelzőszám, 

 Kapcsolattartó személy neve, 

 Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma, 

 Kapcsolattartó személy faxszáma, 

 Kapcsolattartó személy e-mail címe. 

4) Ajánlati kötöttség: Ajánlattevő az utolsó ajánlattételt követő 60 napig az ajánlatához 
kötve van. Amennyiben a Kbt. 78. § (2) bekezdésében meghatározott időpont ennél 
későbbi, akkor ajánlattevő ajánlatához a Kbt. 78. § (2) bekezdésében meghatározott 
időpontig van kötve.  

5) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) 
bekezdésében foglaltak szerint. 

6) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) 
bekezdés a), b) c) és d) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom 
esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni. 

7) A Kbt. 71. § (1) bek. b) pont szerinti alvállalkozóra vonatkozó, a felhívás szerint 
szükséges alkalmassági igazolásokat a Kbt. 71. § (4) bekezdése szerint az ajánlatban kell 
megadni. 

8) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az ajánlattevő 
és a Kbt. 71. § (1) bek. b) és d) pontjai szerinti alvállalkozó, valamint az erőforrást 
nyújtó szervezet cégjegyzésre jogosult képviselőjének aláírási címpéldányát vagy 
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban. Amennyiben az 
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ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő képviselő írja alá, akkor az adott 
személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is 
tartalmazó, a cégjegyzésre jogosult képviselő általi, cégszerű aláírással ellátott 
meghatalmazását is szükséges csatolni. 

9) Közös ajánlattétel esetén az ajánlat részeként be kell nyújtani az ajánlattevőknek a közös 
ajánlattétellel összefüggő megállapodásukat a dokumentációban meghatározottak 
szerint. 

10) Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a Kbt. 91. § (2) bekezdése szerinti esetben az 
ajánlatok értékelése során a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek 
minősített szervezettel (személlyel) kösse meg a szerződést, amennyiben ez a szervezet 
(személy) az összegezésben megjelölésre kerül. 

11) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen felhívásban az 
ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és 
szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők 
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 

12) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi 
határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó. 

13) Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 80. § (3) bekezdése 
szerinti összes adatot (az ajánlattevők neve, székhelye, kapcsolattartó fax- és 
telefonszáma, email címe, valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek a 
bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek). 

14) Az ajánlatot a Kbt. 70/A. § (1) bekezdésében foglalt formai előírások szerint kell 
elkészíteni. Az ajánlatot 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. A Kbt. 20. § 
(3) bekezdése alapján az ajánlatban szereplő igazolások egyszerű másolatban is 
benyújthatók. 

15) Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a dokumentáció mellékletét képező 
kalkulációs táblát kitöltve. 

16) Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet valamely a 
felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 20. § (7) bekezdése 
szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő, alvállalkozó 
vagy erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt 
vagy adatot kívánja a Kbt. 20. § (7) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt 
vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, 
elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartás elektronikus elérhetősége. 

17) Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a jelen ajánlattételi felhívásban foglalt előírások és 
feltételek alapos áttekintésére, és kérjük, hogy ajánlatukat a leírtak figyelembevételével 
tegyék meg.  

18) Ajánlattevőnek (konzorcium esetén: konzorciumi tagnak), valamint a szerződés 
teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek csatolnia kell a Magyar Energia Hivatal 
által kiadott, földgáz kereskedelmi tevékenység végzésére vonatkozó engedély egyszerű 
másolati példányát.  

19) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában arra vonatkozóan, hogy gázdíj esetében az 
USD-ben rögzített földgázár HUF-ra történő átváltása a tárgyhónapot követő hónap 
hányadik napján érvényes HUF/USD MNB középárfolyamnak megfelelő 
devizaárfolyamon történik. 

20) A dokumentáció átvételének feltétele az írásos igénylés, valamint a dokumentáció 
árának befizetését igazoló terhelési értesítő bizonylat elektronikus levélben 
(kozbeszerzes@sourcing.hu) történő megküldése. Az írásos igénylésnek az alábbi 
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adatokat kell tartalmaznia: ajánlattevő neve, székhelyének címe, levelezési címe, 
számlázási címe, az eljárásban kapcsolatot tartó személy neve, telefonszáma, 
telefaxszáma, e-mail címe.  

A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Fokozott biztonságú elektronikus 
levélben történő megküldés a Kbt. 54. § (8) bekezdése szerint. Az ajánlati dokumentáció 
megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció másra nem 
ruházható át. 

       Az ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációt bruttó 50.000 Ft megfizetése ellenében 
bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére, számlával együtt, feltéve, hogy az ajánlattevő a 
dokumentáció ellenértékének és ÁFA vonzatának az Ajánlatkérő által megbízott cég, a 
Sourcing Hungary Kft. (1138 Budapest, Meder utca 8.) 12010501-01001641-00100006 
sz. számlára való átutalását az átutalást bonyolító pénzintézet igazolásával bizonyítja. A 
közlemény rovatban kérjük feltüntetni: „Földgáz beszerzés Pásztó Város 
Önkormányzata”. 

22) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét az alábbi, vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre: 

- 2008. évi XL törvény a földgázellátásról, 
- 2003. évi LXXXVIII. törvény az energiaadóról, 
- 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 
rendelkezéseinek végrehajtásáról, 
- 265/2009. (XII.1.) Kormányrendelet a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz 
biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén 
szükséges egyéb intézkedésekről, 
- 31/2009. (VI.25) KHEM rendelet a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról, 
- 36/2011. (VII. 12.) NFM rendelet a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról 
szóló 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosításáról, 
- 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz 
kapcsolódó árak képzéséről, 
- 27/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 
szerinti közüzemi nagykereskedelmi engedélyesnél felmerült bevételi hiány 
megtérítésének részletes szabályairól, 
 

Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 

2011. október 

 
 
 

Pásztó Város Önkormányzata 
ajánlatkérő képviseletében 

Sourcing Hungary Kft. 
dr. Magyar Adrienn 

közbeszerzési szakértő 
 

 



Tárgy: Pásztó megbízási szerződések
Feladó: "dr. Magyar Adrienn - Sourcing Hungary Kft." <amagyar@sourcing.hu>
Dátum: 2011.10.11. 14:53
Címzett: <muszak@paszto.hu>
CC: <lszabados@sourcing.hu>, <bmoczar@sourcing.hu>

Tisztelt Varga úr!
 
Áttekintettük a jegyző asszony által javasolt módosításokat, nagy részét elfogadtuk, néhány pontosítási,
kiegészítési javaslatunk van, melyet korrektúrával és megjegyzésekkel jeleztem.
 
Az alábbi kitételt el tudjuk fogadni: „Megbízó kijelenti, hogy a szerződés tárgyában a közbeszerzési eljárás
lefolytatása eredményeként az energia árában a meglévőnél legalább 5 %-al kedvezőbb árú ajánlat esetén
az eljárás nyertesével szerződést köt” azonban, mivel a Kbt. 99.§ alapján eredményes eljárás esetén az
ajánlatkérőnek szerződéskötési kötelezettsége  van,  amennyiben a  megtakarítás mértéke  nem éri el az
5%-ot,  egyetlen  lehetőség  a  fedezet  hiány  miatti  eredménytelenné  nyilvánítás.  Ehhez  azonban  az
ajánlattételi felhívásban előre meg kell határoznunk a fedezetet, amelynek kiszámolása folyamatban van,
de  a  bázis  ár  számítása  hosszabb  időt  vesz  igénybe  és  a  számlák  ellenőrzése  is  szükséges,  illetve
amennyiben nem friss számlát küldtek, akkor újabb számlák bekérése. Erre tekintettel küldöm a megbízási
szerződést, nem megvárva a bázisár számítását, ám előre jelzem, hogy egyetlen jogszerű megoldás, ha a
felhívást  majd  kiegészítjük  a  rendelkezésre  álló  fedezettel  (amelyet  most  még nem tudok  pontosan
megmondani, számítása folyamatban van) és az alábbi ponttal:
 
 
„Az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet kWh villamos energia mennyiségre
vonatkozóan nettó …………..Ft
(azaz 1 kWh villamos energia nettó …..Ft). Az árlejtés során tett ennél magasabb megajánlás
esetén bekövetkezik a Kbt. 92. § c) pont szerinti eset és ajánlatkérő jogosult az eljárást
eredménytelennek nyilvánítani”
 
A Döntőbizottság előtti képviseletet külön díjazás ellenében tudjuk vállalni, ám a bíróság előtti jogi
képviselet ellátására a polgári perrendtartásról szóló törvény alapján nem vagyunk jogosultak.
Hangsúlyozom, hogy egyetlen közbeszerzési eljárásunkban sem került sor jogorvoslati eljárás
megindítására.
 

Pp. 67. §101 (1) A perben meghatalmazottként eljárhat:
a) a félnek a 13. § (2) bekezdésében megjelölt hozzátartozója;
b) a fél pertársa, továbbá pertársának törvényes képviselője vagy meghatalmazottja;
c) az ügyvéd és az ügyvédi iroda;
d)  közigazgatási  szerv,  egyéb  költségvetési  szerv  vezetője  vagy  alkalmazottja  a  szervnek  a

tevékenységével kapcsolatos, valamint  az alkalmazott  a  szerv vezetőjének az őt  e  minőségében érintő
pereiben;

e) az önkormányzatokat (azok szerveit) érintő perek közül:
ea) a helyi önkormányzat pereiben: a helyi önkormányzat képviselő-testületének (közgyűlésének) a

tagja, a polgármester (főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke), a jegyző (főjegyző) és a polgármesteri
hivatal (főpolgármesteri hivatal, megyei közgyűlés hivatalának) alkalmazottja;

eb) a polgármesternek (főpolgármesternek, megyei közgyűlés elnökének, a kerületi hivatal vezetőjének)
az őt  e  minőségében  érintő  pereiben: a  helyi önkormányzat  képviselő-testületének  (közgyűlésének,  a
kerületi képviselő-testületnek) a  tagja,  a  jegyző  (főjegyző)  és a  polgármesteri hivatal (főpolgármesteri
hivatal, megyei közgyűlés hivatala, kerületi hivatal) alkalmazottja;

ec)  a  jegyzőnek  (főjegyzőnek)  az  őt  e  minőségében  érintő  pereiben:  a  polgármesteri  hivatal
(főpolgármesteri hivatal, megyei közgyűlés hivatala, kerületi hivatal) alkalmazottja;

ed)  a  helyi önkormányzat  szerveinek, valamint  e  szervek vezetőinek az őket  e  minőségükben érintő
pereiben: a szerv alkalmazottja, a jegyző (főjegyző) és a polgármesteri hivatal (főpolgármesteri hivatal,
megyei közgyűlés hivatala, kerületi hivatal) alkalmazottja;
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ee) a kisebbségi önkormányzatnak, valamint annak vezetőjének az őt e minőségében érintő pereiben: a
kisebbségi önkormányzat tagja, a kisebbségi önkormányzat szervének vezetője és alkalmazottja;

ef) a kisebbségi önkormányzat szerveinek, valamint e szervek vezetőinek az őket e minőségükben érintő
pereikben:  a  kisebbségi  önkormányzat  tagja,  a  kisebbségi  önkormányzat  szervének  vezetője  és
alkalmazottja;

f) a szakszervezet a saját tagjának perében, valamint a külön jogszabályban meghatározott perekben;
g)  az  érdek-képviseleti  célra  alapított  szervezet  saját  tagjának  olyan  perében,  amelynek  tárgya  a

szervezet alapszabályában meghatározott érdek-képviseleti célok körébe vonható;
h) a szövetkezet ügyintézésre jogosult tagja vagy alkalmazottja a szövetkezet pereiben;
i)  a  jogi  személy  és  egyéb  gazdálkodó  szervezet  (396.  §)  alkalmazottja  munkáltatójának  gazdasági

tevékenységével kapcsolatos pereiben, a jogi személy és egyéb gazdálkodó szervezet jogtanácsosa (jogi
előadója) pedig azokban a perekben is, amelyekben külön jogszabály a képviseletre feljogosítja;

j) akit erre külön jogszabály feljogosít.
 
72. § A meghatalmazott képviseleti jogosultságát (67–69. §) a bíróság az eljárás bármely szakában
hivatalból vizsgálja.
 
Amennyiben jegyző asszonynak kérdése van a szerződés tartalmával összefüggésben, kérem mielőbb
hívjon fel a lenti telefonszámon, hogy a holnapi testületi ülésre már a végleges tartalmú szerződés
mehessen be, ne akkor keljen még pontosítani!
 
Köszönöm
 

Üdvözlettel:

DR. MAGYAR ADRIENN
közbeszerzési szakértő

Sourcing Hungary Kft.
H-1138 Budapest, Meder utca 8.
Tel: +36-1-769-0030
Mobil: +36-70-623-7895
Fax: +36-1-877-6275
email: amagyar@sourcing.hu
web: www.sourcing.hu

 
 
-----Original Message-----
From: muszak@paszto.hu [mailto:muszak@paszto.hu]
Sent: Tuesday, October 11, 2011 10:31 AM
To: amagyar@sourcing.hu; bmoczar; lszabados
Subject: Megbízási szerződés
Importance: High
 
Tisztelt dr. Magyar Adrienn!
 
Csatoltan küldöm a dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző úrhölggyel
leegyeztetett megbízási szerződést. A kékkel megjelölt szövegrészleteken
történt módosítás.
 
Kérjük a szerződéstervezet Önök részéről történő jóváhagyását.
 
Tisztelettel:
Varga Csaba
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Üdvözlettel:

DR. MAGYAR ADRIENN 
közbeszerzési szakértő

 
Sourcing Hungary Kft.
H-1138 Budapest, Meder utca 8.
Tel: +36-1-769-0030
Mobil: +36-70-623-7895
Fax: +36-1-877-6275
email: amagyar@sourcing.hu
web: www.sourcing.hu

 

Mellékletek:

foldgazenergia_MEGTAKARITASOS Jóváhagyásra 6.doc 89.5 KB

villamosenergia_MEGTAKARITASOS jóváhagyásra06.doc 92.0 KB
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről  

Pásztó Város Önkormányzata (címe: 3060 Pásztó, Kölcsey F. utca 35. telefon: 32 460 
155, fax: 32-460 918, adószáma: 15450827-2-12, törzsszám: 735319, képviseli: Sisák Imre 
polgármester és dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző, számlaszáma: OTP Bank Pásztó 
11741024-15450827) mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó) 

 

másrészről 

a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. (székhely: 1138 Budapest, Meder utca 8. 
cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41, képviseli: Szentpétery Arnold, 
ügyvezető, számlaszáma:12010501-01001641-00100006) mint Megbízott, a továbbiakban: Megbízott 

 

együtt Felek között, alábbiak szerint: 

 

I. A szerződés tárgya 

 

Megbízó, mint ajánlatkérő megbízásából közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása 
földgáz energia beszerzésre céljából. 

 

II. A tevékenység részletes leírása 

 

 Verseny piaci kilépéshez kapcsolódó szakmai konzultáció. 

 Az eljárás ütemtervének kialakítása. 

 Költségelemzés, eljárás típusának kiválasztása. 

 Közreműködés a közbeszerzési eljárás előkészítő dokumentumok elkészítésében. 

 Közbeszerzési feltételrendszer (alkalmassági kritériumok, bírálati szempont) 
kialakítása. 

 Az ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentációk elkészítése. 

 Eljárási cselekményben történő személyes részvétel (megbízott székhelyén) 

 Az eljárási cselekmény helyszínének biztosítása. 

 a Kbt-ben biztosított kereteken belül a kiegészítő tájékoztatás biztosítása, 

 ajánlati alternatívák azonos módozatú értékelése, döntés előkészítő anyag készítése, 

 Részvétel a bíráló bizottság munkájában (ajánlatok értékelése). 

 Az eredményhirdetés lebonyolítása, tájékoztató hirdetmények közzététele. 

 Közreműködés az energiakereskedelmi szerződések megkötése során. 

 Közbeszerzési eljárás nyilvánossága az üvegzseb törvénynek megfelelően. 

 Elektronikus árlejtés alkalmazása (257/2007. kormányrendelet szerint) 

 jogorvoslati kérelem esetén képviselet a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt külön 
díjazás ellenében, 

Megjegyzés [DMA1]: Nincs 
több változatú ajánlattétel, nem 
értem pontosan mit ért ezalatt az 
önkormányzat, a Kbt. szabályozza 
az esélyegyenlőség, egyenlő 
bánásmód alapelvi követelményét 
és az ajánlatok értékelését! 
 

Törölt: jogi 

Megjegyzés [DMA2]: Jogi 
képviseletre a Pp. Alapján nem 
vagyunk jogosultak!!! 

Törölt: illetve a Bíróság előtt



SOURCING HUNGARY KFT. 

 

 2

 Megbízott feladata a szerződés éves részteljesítésről szóló tájékoztató és a szerződés 
végteljesítésről szóló közbeszerzési tájékoztató elkészítése és feladása. 

 

III. Határidők 

Feladat (felelős)                                       Határidő 

Felhívás, dokumentáció, szerződés tervezet jóváhagyása, aláírása 
(felelős: Pásztó Város Önkormányzata) 

2011. 10. 12 

Közbeszerzési hirdetmény megküldése (felelős: SOURCING) 2011.10.14-ig 

Eljárás lebonyolítása (felelős: SOURCING és Pásztó Város Önkormányzata)   

TIGÁZ szerződések felmondása 2011. 12. 16. 

Vételezés megkezdése – földgáz energia (20 m3 feletti lekötött teljesítményű 
fogyasztási pontoknál) 

2012. 07. 01. 

 

Megbízott a fenti határidők tartására akkor köteles, amennyiben Megbízó is betartja 
a Megbízott által adott részletes ütemtervben szereplő valamennyi rá vonatkozó 
határidőt, és amennyiben az eljárás fajtája (Kbt. 251.§ (2) bekezdése szerinti 
egyszerű eljárás) és a beszerzés mennyisége nem módosul. 

 

IV. Felek jogai és kötelezettsége 

 

Megbízott 

 

1. Megbízott kizárólagosan a Megbízó és Kereskedők közötti közvetítői szerepet vállal 
szerződéskötési lehetőségeket kínálva. A Megbízott hangsúlyozottan kiemeli, hogy nem 
vállal semminemű felelősséget a Megbízó és Kereskedők között az energia értékesítésen 
kívüli körben felmerülő jogvitákért. Azokat Megbízó és Kereskedők egymás között 
rendezik. Megbízott nem vállal felelősséget, amennyiben Megbízó nem a Megbízott 
javaslatai szerint jár el, valamint amennyiben a jogvita tárgya nem a Megbízott 
tevékenységére vezethető vissza, illetve Megbízottnak nem felróható. 

 

2. Megbízott projektvezetőt jelöl ki, aki a II. pontban részletezett feladatokkal kapcsolatban 
rendelkezésre áll, és szakmailag támogatja a közbeszerzési eljárás lebonyolítását. 

3. Megbízott kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi 
feltételekkel rendelkezik, illetve azokat – valamint az eljárási cselekményekhez 
szükséges helyszínt – saját költségére maga biztosítja. Megbízott a Közbeszerzések 
Tanácsa által a Kbt. 379. § (1) bekezdés g) pontja szerint vezetett és közzétett hivatalos 
közbeszerzési tanácsadók névjegyzékében 839-es számon került nyilvántartásba, mint 
Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó. 

4. Megbízott a Kbt. 11. § (4) bekezdése szerint rendelkezik a külön jogszabályban [404. § 
(2) bekezdésének d) pontja] meghatározott mértékű felelősségbiztosítással, melynek 
mértéke 50 Millió Ft, így eléri a külön jogszabályban meghatározott mértéket. A kötvény 
száma: 269517781. 

Törölt: feladása

Törölt: 5

Törölt: AHB 712774442
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5. Megbízott biztosítja az elektronikus árlejtés szervezéséhez szükséges szakmai hátteret és 
IT környezetet. A Megbízott által alkalmazott szoftver megoldás megfelel a 257/2007 
kormányrendeletnek. 

6. Megbízott a szerződés teljesítése érdekében közvetített szolgáltatást saját költségére vehet 
igénybe. 

7. Megbízott a közbeszerzési eljárás előkészítését a Megbízó által aláírt megbízási 
szerződés kézhezvételét követő munkanapon indítja el. Megbízott a jelen szerződés 
mindkét fél általi aláírását követően közbeszerzési ütemtervet bocsát a Megbízó 
rendelkezésére. 

8. Megbízott a közbeszerzési eljárás során figyelembe veszi Megbízó közbeszerzési 
szabályzatát a jelenleg hatályos közbeszerzési törvénnyel összhangban. 

 

Megbízó 

 

1. Megbízó garantálja Megbízott részére, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolításához 
szükséges Megbízott által igényelt adatokat, információkat rendelkezésre bocsátja, és a 
kijelölt határidőket betartja. 

2. Megbízó kijelenti, hogy a szerződés tárgyában a közbeszerzési eljárás lefolytatása 
eredményeként az energia árában a meglévőnél legalább 5 %-al kedvezőbb árú ajánlat 
esetén az eljárás nyertesével szerződést köt figyelemmel a Kbt. rendelkezéseire is. 
Tekintettel arra, hogy a Kbt. 99.§-a alapján eredményes közbeszerzési eljárás esetén 
Megbízónak szerződéskötési kötelezettsége van a közbeszerzési eljárás nyertes 
kereskedőjével – amely alól csak akkor mentesül, ha nem áll rendelkezésére a szükséges 
fedezet –, felek kötelesek előre meghatározni az ajánlattételi felhívásban a Megbízó 
rendelkezésére álló fedezet mértékét. 

 

3. „Megbízó kijelenti, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárás felhívásában megjelölt 
időpontban megkezdődik a teljesítés a nyertes kereskedő részéről, az esetben sikeresnek 
tekinti a közbeszerzési eljárást és elismeri Megbízott jogosultságát a megbízási díjra”. 

4. Az esetleges hirdetményellenőrzési díj, valamint a dokumentáció rendelkezésre 
bocsátásával kapcsolatos költségek Megbízottat terhelik. Megbízottat illeti meg a 
dokumentáció értékesítéséből befolyt díj. 

5. Az energiaszerződés hatályának lejártát követő 15 napon belül Megbízó köteles 
Megbízott számára a szerződési időszakra vonatkozó tényleges fogyasztási összesítőt és 
az azt igazoló számlák másolatát elektronikusan megküldeni a penzugy@sourcing.hu 
címre.  

6. Megbízó kijelenti, hogy a közbeszerzéssel érintett szerződéses időszakra a jelenleg 
hatályos szerződések felmondását követően nincsen érvényes, aláírt földgáz energia 
kereskedelmi szerződése; továbbá a versenyeztetett időszakra előszerződésből, hűségidő 
vállalásból vagy egyéb, előzetes megállapodásból eredő kötelezettséggel egyik földgáz 
kereskedő irányába sem tartozik. 

 

V. A szerződés hatálya és határidői 

 

Felek jelen szerződésben foglalt együttműködése projekt alapú, azaz Felek a szerződést 
határozott időtartamra, a közbeszerzési eljárás lefolytatásának időtartamára kötik. A szerződés 
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az aláírás napjától a II. pontban szereplő feladatok teljesítéséig hatályos. A szerződés 
pénzügyi teljesítése az VI. pontban leírtaknak megfelelően történik. 

 

VI. Megbízási díj 

 

A II. pontban rögzített tevékenységekért Megbízottat megbízási díj illeti meg. A megbízási 
díj mértékét Felek közös megegyezéssel az energia árában elért tényleges megtakarítás nettó 
árának 27,00 %-os mértékében határozzák meg. A szerződés tárgyát képező szolgáltatás áfa 
köteles, amelynek mértéke a mindenkori érvényes jogszabályokban foglalt mértékű, 
szerződéskötéskor 25%. 

 

A megtakarítás mértéke a Megbízó fogyasztási helyein a közbeszerzési eljárás felfolytatása 
nélkül érvényes fajlagos ár (illetve árképlet alapján képzett ár) és a közbeszerzési eljárás 
lebonyolítását követően érvényesített szerződött fajlagos ár (illetve árképlet alapján képzett 
ár) közötti különbség, valamint a szerződött, illetve a ténylegesen felhasznált mennyiség 
szorzata. 

 

Megbízott és Megbízó a megbízási díj pénzügyi rendezésével kapcsolatosan részletfizetésben 
állapodik meg. Felek tudomásul veszik, hogy a részletekben történő számlázás nem számít 
folyamatos teljesítésnek, mivel a II. pontban rögzített tevékenységet Megbízott már az első 
számla kiállítása előtt teljesíti. 

 

A megbízási díj összegéről szóló számlát Megbízott Megbízónak a II. pontban részletezett 
szolgáltatások teljesítését követően állítja ki forintban, havi rendszerséggel. A havi 
részszámlák kiállításának alapja: szerződött mennyiség (gnm3) * megtakarítás (Ft/ gnm3) * 
0,27 (megbízási díj mértéke) / szerződött hónapok száma. Az első számla kiállítása a II. 
pontban részletezett szolgáltatások teljesítését követően az energiakereskedelmi szerződés 
hatálybalépésének napján, majd azt követően havi rendszerességgel egyenlő mértékben az 
energia kereskedelmi szerződés időtartama alatt. Az utolsó végszámlát Megbízott az energia 
kereskedelmi szerződés hatályának lejártát követő hónap 15. napján állítja ki, amelyben Felek 
a Megbízó által ténylegesen elfogyasztott energiamennyiség alapján elszámolnak egymással. 

 

A számla összegét Megbízó átutalással egyenlíti ki, a Megbízott – számlán szereplő számú – 
bankszámlájára. A számlák fizetési határideje 30 nap. A fizetési határidő be nem tartása 
esetén az Megbízó köteles késedelmi kamatot fizetni, amelynek mértéke a mindenkori 
jegybanki alapkamat mértékével azonos.  Megjegyzés [DMA3]: Az 

önkormányzat gazdálkodó 
szervezet, így rá a Ptk. 301/A§ 
vonatkozik, tehát a jegybanki 
alapkamat 7%-kal növelt összege 
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VII. Kapcsolattartás 

 

Felek jelen szerződéses jogviszonyával kapcsolatos közleményeket faxon vagy postai úton 
küldik meg egymásnak. Felek egyéb közleményeiket email formájában közlik egymással. 

 

Kapcsolattartó megbízó részéről: Varga Csaba műszaki ügyintéző +36-30/975-6951 vagy 
+36-32/460-155/43 mellék, email: muszak@paszto.hu, fax: +36-32/460-918 

 

Kapcsolattartó megbízott részéről: dr. Magyar Adrienn közbeszerzési szakértő, +36-70/623-
7895 vagy +36-1/769-0030, email: amagyar@sourcing.hu, fax: +36-1-877-6275 

 

VIII. Irányadó jog, vitás kérdések rendezése 

 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, 
különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezési az irányadóak. 

 

A jelen szerződésben nem szabályozott, a hatályos közbeszerzési törvény által előírt 
ajánlatkérői eljárási cselekmények, valamint a szerződésben külön nem említett, a jelen 
szerződés tárgyát képező közbeszerzési eljárással közvetlenül összefüggő tevékenység, mely 
a szerződés minden tekintetében megfelelő teljesítéshez szükséges, Megbízott feladatát 
képezik, kivéve a döntéshozatal és a Megbízó felelősségi körébe eső feladatok, valamint a 
Megbízó közbeszerzési szabályzata alapján más személyek feladatkörébe eső tevékenységek. 

 

Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy a szerződés értelmezésével, teljesítésével, 
megszüntetésével kapcsolatban közöttük kialakult vitát egymás között, békés úton 
tárgyalásokkal igyekeznek rendezni. Ennek eredménytelensége esetén Felek a hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak. 

 

Megbízott a közbeszerzési eljárás során az általa készített valamennyi dokumentum 
tekintetében szerzői jogát fenntartja, Megbízó azt nem jogosult továbbadni, a megbízási 
szerződésben nevesített konkrét közbeszerzési eljárástól eltérő célra felhasználni, a felhívás-, 
dokumentáció- és szerződésmintát harmadik személy részére kiadni. Megbízó nem jogosult a 
a jelen szerződés tárgyát képező közbeszerzési eljárásban Megbízott által rendelkezésre 
bocsátott dokumentumokat egyéb közbeszerzési eljárásában felhasználni, átdolgozni! 

 

Jelen szerződés 4 egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet szerződő 
Felek – elolvasás és közös értelmezés után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellően 
meghatalmazott képviselőik útján jóváhagyólag írták alá. 

 

Pásztó, 2011.  Budapest, 2011.  

  

 

      Sisák Imre                    Dr. Tasi Borbála 

    Polgármester                 Címzetes főjegyző 

Szentpétery Arnold 

Ügyvezető 
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Pásztó Város Önkormányzata Sourcing Hungary Kft. 

Megbízó képviseletében Megbízott képviseletében 
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről  

Pásztó Város Önkormányzata (címe: 3060 Pásztó, Kölcsey F. utca 35. telefon: 32 460 
155, fax: 32-460 918, adószáma: 15450827-2-12, törzsszám: 735319, képviseli: Sisák Imre 
polgármester és dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző, számlaszáma: OTP Bank Pásztó 
11741024-15450827) mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó) 

 

másrészről 

a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. (székhely: 1138 Budapest, Meder utca 8. 
cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41, képviseli: Szentpétery Arnold, 
ügyvezető, számlaszáma: 12010501-01001641-00100006) mint Megbízott, a továbbiakban: 
Megbízott 

 

együtt Felek között, alábbiak szerint: 

 

I. A szerződés tárgya 

 

Megbízó mint ajánlatkérő megbízásából közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása 
villamos energia beszerzésre céljából. 

 

II. A tevékenység részletes leírása 

 

 Verseny piaci kilépéshez kapcsolódó szakmai konzultáció. 

 Az eljárás ütemtervének kialakítása. 

 Költségelemzés, eljárás típusának kiválasztása. 

 Közreműködés a közbeszerzési eljárás előkészítő dokumentumok elkészítésében. 

 Közbeszerzési feltételrendszer (alkalmassági kritériumok, bírálati szempont) 
kialakítása. 

 Az ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentációk elkészítése. 

 Eljárási cselekményben történő személyes részvétel (megbízott székhelyén) 

 Az eljárási cselekmény helyszínének biztosítása. 

 a Kbt-ben biztosított kereteken belül a kiegészítő tájékoztatás biztosítása, 

 ajánlati alternatívák azonos módozatú értékelése, döntés előkészítő anyag készítése, 

 Részvétel a bíráló bizottság munkájában (ajánlatok értékelése). 

 Az eredményhirdetés lebonyolítása, tájékoztató hirdetmények közzététele. 

 Közreműködés az energiakereskedelmi szerződések megkötése során. 

 Közbeszerzési eljárás nyilvánossága az üvegzseb törvénynek megfelelően. 

 Elektronikus árlejtés alkalmazása (257/2007. kormányrendelet szerint) 

 jogorvoslati kérelem esetén képviselet a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt külön 
díjazás ellenében, 

Megjegyzés [DMA1]: Nincs 
több változatú ajánlattétel, nem 
értem pontosan mit ért ez alatt az 
önkormányzat? a Kbt. szabályozza 
az esélyegyenlőség, egyenlő 
bánásmód alapelvi követelményét 
és az ajánlatok értékelését! 
 

Törölt: jogi 

Törölt: illetve a Bíróság előtt
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 Megbízott feladata a szerződés éves részteljesítésről szóló tájékoztató és a szerződés 
végteljesítésről szóló közbeszerzési tájékoztató elkészítése és feladása. 

 

III. Határidők 

Feladat (felelős)                                       Határidő 

Felhívás, dokumentáció, szerződés tervezet jóváhagyása, aláírása 
(felelős: Pásztó Város Önkormányzata) 

2011. 10. 12 

Közbeszerzési hirdetmény megküldése (felelős: SOURCING) 2011.10.14-ig 

Eljárás lebonyolítása (felelős: SOURCING és Pásztó Város Önkormányzata)   

ÉMÁSZ szerződések felmondása 2011. 11.30 

Vételezés megkezdése – villamos energia 2012. 01. 01. 

 

 

Megbízott a fenti határidők tartására akkor köteles, amennyiben Megbízó is betartja 
a Megbízott által adott részletes ütemtervben szereplő valamennyi rá vonatkozó 
határidőt, és amennyiben az eljárás fajtája (Kbt. 251.§ (2) bekezdése szerinti 
egyszerű eljárás) és a beszerzés mennyisége nem módosul. 

 

IV. Felek jogai és kötelezettsége 

 

Megbízott 

 

1. Megbízott kizárólagosan a Megbízó és Kereskedők közötti közvetítői szerepet vállal 
szerződéskötési lehetőségeket kínálva. A Megbízott hangsúlyozottan kiemeli, hogy nem 
vállal semminemű felelősséget a Megbízó és Kereskedők között az energia értékesítésen 
kívüli körben felmerülő jogvitákért. Azokat Megbízó és Kereskedők egymás között 
rendezik. Megbízott nem vállal felelősséget, amennyiben Megbízó nem a Megbízott 
javaslatai szerint jár el, valamint amennyiben a jogvita tárgya nem a Megbízott 
tevékenységére vezethető vissza, illetve Megbízottnak nem felróható. 

2. Megbízott projektvezetőt jelöl ki, aki a II. pontban részletezett feladatokkal kapcsolatban 
rendelkezésre áll, és szakmailag támogatja a közbeszerzési eljárás lebonyolítását. 

3. Megbízott kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi 
feltételekkel rendelkezik, illetve azokat – valamint az eljárási cselekményekhez 
szükséges helyszínt – saját költségére maga biztosítja. Megbízott a Közbeszerzések 
Tanácsa által a Kbt. 379. § (1) bekezdés g) pontja szerint vezetett és közzétett hivatalos 
közbeszerzési tanácsadók névjegyzékében 839-es számon került nyilvántartásba, mint 
Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó. 

4. Megbízott a Kbt. 11. § (4) bekezdése szerint rendelkezik a külön jogszabályban [404. § 
(2) bekezdésének d) pontja] meghatározott mértékű felelősségbiztosítással, melynek 
mértéke 50 Millió Ft, így eléri a külön jogszabályban meghatározott mértéket. A kötvény 
száma: 269517781 

Törölt: z

Törölt: feladása

Törölt: 5

Megjegyzés [DMA2]: 30 
napos felmondási kötelezettség 
van és 21 nap a mérlegköri adatok 
átjelentése 

Törölt: 12. 16.

Törölt: AHB 712774442
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5. Megbízott biztosítja az elektronikus árlejtés szervezéséhez szükséges szakmai hátteret és 
IT környezetet. A Megbízott által alkalmazott szoftver megoldás megfelel a 257/2007 
kormányrendeletnek. 

6. Megbízott a szerződés teljesítése érdekében közvetített szolgáltatást saját költségére vehet 
igénybe. 

7. Megbízott a közbeszerzési eljárás előkészítését a Megbízó által aláírt megbízási 
szerződés kézhezvételét követő munkanapon indítja el. Megbízott a jelen szerződés 
mindkét fél általi aláírását követően közbeszerzési ütemtervet bocsát a Megbízó 
rendelkezésére. 

8. Megbízott a közbeszerzési eljárás során figyelembe veszi Megbízó közbeszerzési 
szabályzatát a jelenleg hatályos közbeszerzési törvénnyel összhangban. 

 

Megbízó 

 

1. Megbízó garantálja Megbízott részére, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolításához 
szükséges Megbízott által igényelt adatokat, információkat rendelkezésre bocsátja, és a 
kijelölt határidőket betartja. 

2. Megbízó kijelenti, hogy a szerződés tárgyában a közbeszerzési eljárás lefolytatása 
eredményeként az energia árában a meglévőnél legalább 5 %-al kedvezőbb árú ajánlat 
esetén az eljárás nyertesével szerződést köt, figyelemmel a Kbt. rendelkezéseire is. 
Tekintettel arra, hogy a Kbt. 99.§-a alapján eredményes közbeszerzési eljárás esetén 
Megbízónak szerződéskötési kötelezettsége van a közbeszerzési eljárás nyertes 
kereskedőjével – amely alól csak akkor mentesül, ha nem áll rendelkezésére a szükséges 
fedezet –, felek kötelesek előre meghatározni az ajánlattételi felhívásban a Megbízó 
rendelkezésére álló fedezet mértékét. 

3. Megbízó kijelenti, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárás felhívásában megjelölt 
időpontban megkezdődik a teljesítés a nyertes kereskedő részéről, az esetben sikeresnek 
tekinti a közbeszerzési eljárást (projekt) és elismeri Megbízott jogosultságát a megbízási 
díjra. 

4. Az esetleges hirdetményellenőrzési díj, valamint a dokumentáció rendelkezésre 
bocsátásával kapcsolatos költségek Megbízottat terhelik. Megbízottat illeti meg a 
dokumentáció értékesítéséből befolyt díj. 

5. Az energiaszerződés hatályának lejártát követő 15 napon belül Megbízó köteles 
Megbízott számára a szerződési időszakra vonatkozó tényleges fogyasztási összesítőt és 
az azt igazoló számlák másolatát elektronikusan megküldeni a penzugy@sourcing.hu 
címre.  

6. Megbízó kijelenti, hogy a közbeszerzéssel érintett szerződéses időszakra a jelenleg 
hatályos szerződések felmondását követően nincsen érvényes, aláírt villamos energia 
kereskedelmi szerződése; továbbá a versenyeztetett időszakra előszerződésből, hűségidő 
vállalásból vagy egyéb, előzetes megállapodásból eredő kötelezettséggel egyik villamos 
energia kereskedő irányába sem tartozik. 

 

V. A szerződés hatálya és határidői 

 

Felek jelen szerződésben foglalt együttműködése projekt alapú, azaz Felek a szerződést 
határozott időtartamra, a közbeszerzési eljárás lefolytatásának időtartamára kötik. A szerződés 
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az aláírás napjától a II. pontban szereplő feladatok teljesítéséig hatályos. A szerződés 
pénzügyi teljesítése az VI. pontban leírtaknak megfelelően történik. 

 

VI. Megbízási díj 

 

A II. pontban rögzített tevékenységekért Megbízottat megbízási díj illeti meg. A megbízási 
díj mértékét Felek közös megegyezéssel az energia árában elért tényleges megtakarítás nettó 
árának 27,00 %-os mértékében határozzák meg. A szerződés tárgyát képező szolgáltatás áfa 
köteles, amelynek mértéke a mindenkori érvényes jogszabályokban foglalt mértékű, 
szerződéskötéskor 25%. 

 

A megtakarítás mértéke az energia kereskedelmi szerződés hatálybalépésének időpontjában a 
Megbízó fogyasztási helyein területileg érvényes egyetemes szolgáltatói ár és a közbeszerzési 
eljárás lebonyolítást követően érvényesített szerződött ár közötti különbség, valamint a 
ténylegesen felhasznált mennyiség szorzata. 

 

Megbízott és Megbízó a megbízási díj pénzügyi rendezésével kapcsolatosan részletfizetésben 
állapodik meg. Felek tudomásul veszik, hogy a részletekben történő számlázás nem számít 
folyamatos teljesítésnek, mivel a II. pontban rögzített tevékenységet Megbízott már az első 
számla kiállítása előtt teljesíti. 

 

A megbízási díj összegéről szóló számlát Megbízott Megbízónak a II. pontban részletezett 
szolgáltatások teljesítését követően állítja ki forintban, havi rendszerséggel. A havi 
részszámlák kiállításának alapja: szerződött mennyiség (kWh) * megtakarítás (Ft/ kWh) * 
0,27 (megbízási díj mértéke) / szerződött hónapok száma. Az első számla kiállítása a II. 
pontban részletezett szolgáltatások teljesítését követően az energiakereskedelmi szerződés 
hatálybalépésének napján, majd azt követően havi rendszerességgel egyenlő mértékben az 
energia kereskedelmi szerződés időtartama alatt. Az utolsó végszámlát Megbízott az energia 
kereskedelmi szerződés hatályának lejártát követő hónap 15. napján állítja ki, amelyben Felek 
a Megbízó által ténylegesen elfogyasztott energiamennyiség alapján elszámolnak egymással. 

 

A számla összegét Megbízó átutalással egyenlíti ki, a Megbízott – számlán szereplő számú – 
bankszámlájára. A számlák fizetési határideje 30 nap. A fizetési határidő be nem tartása 
esetén az Megbízó köteles késedelmi kamatot fizetni, amelynek mértéke a mindenkori 
jegybanki alapkamat mértékével azonos.  

 

Megjegyzés [DMA3]: Az 
önkormányzat gazdálkodó 
szervezet, így rá a Ptk. 301/A§ 
vonatkozik, tehát a jegybanki 
alapkamat 7%-kal növelt összege. 



SOURCING HUNGARY KFT. 

 

 5

VII. Kapcsolattartás 

 

Felek jelen szerződéses jogviszonyával kapcsolatos közleményeket faxon vagy postai úton 
küldik meg egymásnak. Felek egyéb közleményeiket email formájában közlik egymással. 

 

Kapcsolattartó megbízó részéről: Varga Csaba műszaki ügyintéző +36-30/975-6951 vagy 
+36-32/460-155/43 mellék, email: muszak@paszto.hu, fax: +36-32/460-918 

 

Kapcsolattartó megbízott részéről: dr. Magyar Adrienn közbeszerzési szakértő, +36-70/623-
7895 vagy +36-1/769-0030, email: amagyar@sourcing.hu, fax: +36-1-877-6275 

 

VIII. Irányadó jog, vitás kérdések rendezése 

 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, 
különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezési az irányadóak. 

 

A jelen szerződésben nem szabályozott, a hatályos közbeszerzési törvény által előírt 
ajánlatkérői eljárási cselekmények, valamint a szerződésben külön nem említett, a jelen 
szerződés tárgyát képező közbeszerzési eljárással közvetlenül összefüggő tevékenység, mely 
a szerződés minden tekintetében megfelelő teljesítéshez szükséges, Megbízott feladatát 
képezik, kivéve a döntéshozatal és a Megbízó felelősségi körébe eső feladatok, valamint a 
Megbízó közbeszerzési szabályzata alapján más személyek feladatkörébe eső tevékenységek. 

 

Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy a szerződés értelmezésével, teljesítésével, 
megszüntetésével kapcsolatban közöttük kialakult vitát egymás között, békés úton 
tárgyalásokkal igyekeznek rendezni. Ennek eredménytelensége esetén Felek a hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak. 

 

Megbízott a közbeszerzési eljárás során az általa készített valamennyi dokumentum 
tekintetében szerzői jogát fenntartja, Megbízó azt nem jogosult továbbadni, a megbízási 
szerződésben nevesített konkrét közbeszerzési eljárástól eltérő célra felhasználni, a felhívás-, 
dokumentáció- és szerződésmintát harmadik személy részére kiadni. Megbízó nem jogosult a 
a jelen szerződés tárgyát képező közbeszerzési eljárásban Megbízott által rendelkezésre 
bocsátott dokumentumokat egyéb közbeszerzési eljárásában felhasználni, átdolgozni! 

 

Jelen szerződés 4 egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet szerződő 
Felek – elolvasás és közös értelmezés után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellően 
meghatalmazott képviselőik útján jóváhagyólag írták alá. 

 

Pásztó, 2011.  Budapest, 2011.  

 

 

 

 

      Sisák Imre                   Dr. Tasi Borbála 

     Polgármester               Címzetes főjegyző 

Szentpétery Arnold 

Ügyvezető 
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Pásztó Város Önkormányzata Sourcing Hungary Kft. 

Megbízó képviseletében Megbízott képviseletében 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MEGHATALMAZÁS 

 

 

 

Alulírott Sisák Imre polgármester, Pásztó Város Önkormányzata (székhely: 3060 Pásztó, Kölcsey 

Ferenc u. 35.,)  nevében meghatalmazom a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft-t (székhely: 1138 

Budapest, Meder utca 8. cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41.), hogy a szervezet 



SOURCING HUNGARY KFT. 

 

 7

képviseletében a villamos energia  közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges fogyasztási 

adatok (T-görbe) lekérésében, valamint a hatályos energia kereskedelmi szerződés és annak 

felmondási ideje bekérése ügyében a területileg illetékes szolgáltatónál eljárjon. Jelen meghatalmazás 

alapján meghatalmazott nem jogosult a meghatalmazó nevében kötelezettségeket vállalni.  

 

Pásztó, 2011.  

 

 
Cégszerű aláírás 


