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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Hiv. szám: DV/4882/2021 Tárgy: Javaslat " Villamos energia közbeszerzés 2022-
23" tárgyban közbeszerzési eljárás lefolytatására létrejött
megbízási szerzödés módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunavarsány Város Onkonnányzata 2020. július 21-én Megbízási szerzödést kötött " Yillamos
energia közbeszerzés 2022-23" tárgyban közbeszerzési eljárás lefolytatására (7. számú melléklet) az
Apex-MM Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedő Kft-vel (2093 Budajenö, Patics u. 10.), valamint az
InFend Energy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel (1158 Budapest, Késmárk utca 7/b A. ép. 1. em.
106. ).

A Megbízási szerződés 5. számú melléklet 8. pontját a közbeszerzésekröl szóló 2015. évi
CXLIII. törvényben (továbbiakban: Kbt.) foglaltakra tekintettel a tolerancia sávok tekintetében
módosítani szükséges az alábbiak szermt (2. számú melléklet):

Eredeti szövegezés:
"ToÍemncia sáv: + 50 %. A toleranciaszint egész csoportra vonatkozóan értelmezendő. Alulvételezés
esetén molekuladíjra vonatkozóan 50 %, felülvételezés esetén 25 %-os pótdíj fizetendő.

Módosított szövegezés:
"Tolerancia sáv: +30%. A toleranciaszint egész csoportra vonatkozóan értelmezendö. Alulvételezés
esetén molekuladíjra vonatkozóan 50%, felülvéteiezés esetén 25%fizetendö>

Határozati "avaslat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzetí intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.
(I. 29. ) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVHI. törvény 46. §-énak (4) bekezdése szerint eljárva

a) az Apex-MM Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedő Kft-vel (2093 Budajenő, Patics u. 10. ),
valamint az InFend Energy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel (1158 Budapest,
Késmárk utca 7/b A. ép. 1. em. 106.) 2020. július 21-én "Villamos energia kozbeszerzés
2022-23" tárgyban közbeszerzési eljárás lefolytatására kötött megbfzási szerződés
módosítasát a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú melléklete
szerintí tartalommal elfogadom;

b) az a) pont szerinti megbízási szerződés módosítást aláírom, és a további szükséges
intézkedéseket megteszem.

Határidő:
Felelős:

azonnal

Polgármester

Az előterjesztést készítette: Kovács Aliz Réka beruházási és műszaki osztályvezető



Mellékletek: 1. számú melléklet: Megbizási szerződés
2. számú melléklet: Megbízási szerzödés módosítás

Dunavarsany, 2021. április 27.

polgáímester
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MEGBtZÁSI SZERZŐDÉS ~
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amely létrejött egyrészről ,.....
DunavarsányVáros Onkormányzata (székhely: 2336 DáriaWsány, Kossuth LajQs.utca'lg,
adószám: 15730875213, KSH statisztikai számjele: 15730875-8411-321-13, képviseletébpn
eljár: Gergőné Varga Tünde polgármester) mint Megbízó ̂ á'föVa takbm-Megbíz6>, - ^s^Ü

másrészről az Apex-MM Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedő Kft. (székhely: 2093
Budajenő, Patics u. 10. ; cégjegyzékszám: 13-09-154403; adószám: 12107685-2-13:
bankszámlaszám: 11600006-00000000-77906904; képviseletében eljár: Bodorics István
űgyvezető) mint Közbeszerzési Tanácsadó (a továbbiakban Közbeszerzési Tanácsadó),

másreszről az InFend Energy Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 7/b A. ép. 1. em. 106. ; cégjegyzékszám: Cg.01-09^
303765; adószám: 26135140-2-42; bankszámlaszám: 11600006-00000000-80293666:
lcépviseletében eljár: Fazekas Endre ügyvezető) mint Energetikai Szakértő (a továbbiakban
Energetikai Szakértő)

a továbbiakban együttesen: Felek (a továbbiakban Felek) között, alulírott helyen és időben,
jelen szerződés 1. és 2. pontjában felsorolt közbeszerzési eljárás lefolytatására, az alábbi
feltételek szerint:

1. A Megbízó a közös ajánlatkérés céljából létrejött közbeszerzési csoport
Konzorciumvezetője megbízza a Közbeszerzési Tanácsadót, hogy a közbeszerzéseÍa-ől
szóló 2015. évi CXLHI. törvényben (továbbiakban: Kbt. ) foglaltakra telcintettel " Villamos
energia közbeszerzés 2022-23 " tárgyban közbeszerzési eljárást kezdeményezzen, az eljárás
során megbízásából eljárjon, illetve a 4. pontban részletezett feladatolcat elvégezze, a
Képviselő-testület a megbízást elfogadja.

2. A Megbízó a közös ajánlatkérés céljából létrejött közbeszerzési csoport
Konzorciumvezetőj'e, megbízza az Energetikai Szakértőt, hogy a 6. pontban részletezett
feladatokat elvégezze.

3.

3. 1 A Kozbeszerzési Tanácsadó feladatát az alábbiakban részletezett feladatok alkotják:
3.2 az ajánlati felhívás és a dokumentáció elkészítése, Megbízóval való egyeztetése,
3.3 a közbeszerzési eljárás meginditása és bonyolítása az EKR rendszerbe
3.4 ajánlattevői kérdésekre - Megbízóval történő egyeztetés után - a kiegészitő infonnációk

ajánlattevők rendelkezésére bocsátása,
3. 5 az ajánlatok érvényességének vizsgálata (a szakmai-műszaki alkalmasság és a szakmai

tartalom kivételével),
3. 6 a bírálati munka koordinálása,
3. 7 az ősszegezés elkészítése az elbírált ajánlatofcról,
3. 8 az eredmény kihirdetése,
3.9 az eljárás eredményének közzététele
3. 10 az eljárás során minden, a Kbt. által előírt irásos anyag O'egyzőkönyvek, emlékeztetők,

értesítések) elkészítése, és EKR-be történő feltöltése

3. 11 az eljárás befejezését követően minden, az eljárásban keletkezett iratanyag eredeti
példányának (iratjegyzék szerint) átadása Megbízónak
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A Megbízó feladatát az alábbiak képezik:
4. 1 a beszerzésre vonatkozó adatok rendelkezésre bocsátása az Energetikai
Szakértőnek: minden fogyasztási helyről egy db villamos energia számla másolat (20
vagy 2020. évi) és a hozzátartozó, jelenleg hatályos villamos energia kereskedelmi
szerződés másolata. Ameunyiben Megbízó rendelkezik a fogyasztási helyekről
táblázatos összefoglalóval a fogyasztási helyek megnevezésével, címével, a szerződő
fél adataival, az éves fogyasztási mennyiség adataival, és POD azonosítóval, az
aktualizált táblázat helyettesíti a számlák beküldését.
4.2 EKR-ben történő regisztráció és meghatalmazás a Közbeszerzési Tanácsadó
szamara,

4.3 az egyeztetésre bemutatott anyagok jóváhagyása,
4. 4 részvétel az ajánlatok elbírálásában és a szerződéskötési folyamatokban,
4. 5 adott esetben a szerződés módosításáról hirdetmény közzététele, a hirdetményt
Közbeszerzési Tanácsadó készíti el Energetikai Tanácsadó segítségével
4. 6 a Kbt. által előírt nyilvánosság biztosítása.

5 Az Energetikai Szakértő feladatát az alábbiakban részletezett feladatok alkotják:
5. 1 a közös aj án) atkérés célj ából létrej övő közbeszerzési csoport megszervezése a 2.
számú melléklet szerint és a beszerzésre vonatkozó műszaki adatok begyűjtése,
5.2 szükség esetén hiánypótlás, adatgyűjtés céljából eljár az illetékes társaságoknál,
szervezeteknél a Megbizó 3. számú melléklet meghatalmazása alapján,
5. 3 műszaki adatlap elkészitése, amely tartalmazza a Megbízó energia
felhasználására vonatkozó műszaki adatokat (fogyasztási helyek, címek, POD
azonosítók, mennyiségek, havi bontás)
5.4 meghatározza az ajánlatkérés villamos energia vételezésére vonatkozó szakmai
pontjait
5. 5 az ajánlattételre felkérésre kerülő ajánlattevők meghatározása
5. 6 az ajánlatok érvényességének vizsgálata a szakmai-müszaki alkalmasság és a
szakmai tartalom szerint

5.7 jelenlegi villamos energia kereskedelmi szerződés felmondásának támogatása
5. 8 az új villamos energia kereskedelmi szerződés megkötésének szakmai
támogatása

6 A Közbeszerzési Tanácsadó és az Energetikai Szakértő a 4. és 5. pontban részletezett
feladatokat folyamatosan, a felhívásban előírt - a Kbt. rendelkezéseivel összhangban
levő - határidők betartásával köteles elvégezni.

7 A Közbeszerzési Tanácsadó megbízásának időbeli hatálya az eljárás eredményének a
kihirdetéséig tart. Amennyiben jogorvoslati eljárás indul, a szerződés hatálya - a
döntőbizottsági eljárásban való Közbeszerzési Tanácsadói közreműködési kötelezettség
teljesítése biztosítása érdekében, a folyamatba lévő ügy tekintetében - a döntőbizottsági
eljárás lezárásáig meghosszabbodik.

Az eljárás eredménytelensége esetén - amemiyiben Megbízó nem áll el a beszerzés
szándékától - a Közbeszerzési Tanácsadó és az Energetikai Szakértő változatlan
szerződéses feltételekkel (új szerződés keretében) bonyolítják az új közbeszerzési eljárást.
Az Energetikai Szakértő megbízásának időbeli hatálya a közbeszerzési eljárás
eredményeképpen létrejött kereskedelmi szerződés hatályáig tart (2023. 12. 31. ).

8 A Megbizó az eljárást megindító felhívás elfogadásáról írásban tájékoztatja a
Közbeszerzési Tanácsadót. A Közbeszerzési Tanácsadó ettől az időponttól jogosult a
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közbeszerzési eljárási cselefcmények meginditására, s Megbízó ettől az időponttól felel
ajelen szerződésben vállalt kötelezettségeiért.

9 Megbízó vállalja, hogy minden szükséges információt, dokumentációt a Közbeszerzési
Taiiácsadó és az Energetikai Szakértő rendelkezésére bocsát, amely a megbízás szakmai
ellátásához szükséges és rendelkezésére áll.

10 Megbízó jogosult a megbízás rendszeres, bármely időpontban történő ellenőrzésére. a
megbízas mindenkori állásáról a Közbeszerzési Tanácsadótól és az Energetilcai
Szakértőtől információt kérhet.

11 Megbízó vállalja, hogy a megbízás ellátása során a Közbeszerzési Tanácsadóva) és az
Energetikai Szakértővel együttmüködik, a Közbeszerzési Tanácsadó és az Energetikai
Szakértő által megjelölt, szükséges nyilatkozatokat, adatokat határidőre megadja.

12 A Közbeszerzési Tanácsadó és az Energetikai Szakértő kijelenti, hogy a megbízás
tárgyának ellátásához megfelelő szakismerettel, szakmai végzettséggel, tapasztalattal és
a szükséges engedélyekkel rendelkezik.

13 A Kozbeszerzési Tanácsadót és az Energetikai Szakértőt titoktartási kötelezettség
terheli minden olyan tényt és adatot illetően, amelyről ajelen megbizással kapcsolatbaiÍ
hiya tásának ellatása során szerzett tudomást. A titoktartási kötelezettség kiterjed a
Közbeszerzési Tanácsadó és az Energetikai Szakértő által készített és birtokában lévő
egyéb iratra is, ha ez titoktartás körébe tartozó tényt, adatot tartalmaz. A Közbeszerzési
Tanácsadónál és az Energetikai Szakértönél folytatott hatósági vizsgálat során a
Közbeszerzési Tanácsadó és az Energetikai Szakértő nem tárhatja fel a megbízójára
vonatkozó iratokat és adatokat, de a hatóság eljárását nem akadályozhatja. A titoktartási
kötelezettség a Közbeszerzési Tanácsadó és az Energetikai Szakértő alkalmazottaira is
megfelelően irányadó.

14 Megbizó jelen Megbízási szerződést egyoldalúan nem mondhatja fel. Egyoldalú
felmondás esetén a Megbízó köteles megtéritenie valamennyi kárát a többi konzorciumi
tagnak, a Közbeszerzési Tanácsadónak és az Energetikai Szakértőnek, kivéve a
szerződés 23. pontjában rögzítettek.

15 ^,. 3'..PODtbiffl részletezett fdadatok ellátásáért a Közbeszerzési Tanácsadót megbízási
díj illeti meg, amelynek teljes összegét az Energetikai Szakértő tériti meg, en-ől külön
szerződés rendelke2]k, amelynek nemjogi alanya a Megbízó.

16 A 4. pontban részletezett feladatok ellátásáért az Energetikai Szakértőt ajelen szerződés
.

?z: melléldetében meghatározott összegű megbízási díj illeti meg, a 4. sz.
mellekletben meghatározott űtemezéssel. A megbízási díj összegét ~a Megbízó
átutalással fizeti ki az Energetikai Szakértő Erste Bank Hungary Zrt-nél vezetett
11600006-00000000-80293666 számú bankszámlaszámára, a számlák kiállításától
számitott 15 napon belül. A Megbizó késedelmes fízetése esetén az Energetikai
Szakértő aPtk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatrajogosult.

17 A hirdetenények elektronikus úton történő feladását a Közbeszerzési Tanácsadó a
vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései szerint végzi, vagy működik közre.
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18 A Közbeszerzési Tanácsadóra vonatkoznak a Kbt. szabályai. A megbízást képező
munka, illetve annak teljesítése sorád a Közbeszeraési Tanácsadó és az Energetikai
Szakértő tudomására jutott minden nem nyilvánosan hozzáférhető adat titkot képez. A
Kőzbeszerzési Tanácsadó és az Energetikai Szakértő köteles a Megbízó érdekkörébe
tartozó adatokkal kapcsolatos titoktartásra.

19 A szerződő felek a szerződés 1. számú mellékletét képező felelősségi rend, a 6. számú
mellékletét képező Közbeszerzési szabályzat és a Kbt. szabályai szerint jámak el. A
Közbeszerzési Tanácsadó felelőssége a vállalt feladatok ellátására, az eljárás szakszerű
lebonyolítására terjed ki, az eljárási hibákért felel.

20 A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés nem terjed ki a tárgyát képező
közbeszerzési eljárással kapcsolatban esetlegesen keletkezett jogvitás ügyekben a
Megbízó jogi képviseletére, a jelen megbízás teljesítése során azonban a feleknek
fokozott együttműködési kötelezettsége van.

21 Amennyiben a Kőzbeszerzési Tanácsadónak a közbeszerzési eljárás fajtajára, továbbá
az ajánlattételi felhivás, továbbá a dokumentáció tartalmára és az ajánlattevöi kérdések
megválaszolására (kivéve a beszerzés tárgyával kapcsolatban támasztott
követelményeket és válaszokat), valamint az ajánlatok bontására, az értékelés menetére
és az eljárás eredményére vonatkozó javaslatai a Kbt. rendelkezéseivel ellentétesnek
bizonyulnak, úgy a Közbeszerzési Tanácsadó maga viseli az esetleges jogorvoslati
eljárás következményeit az igazgatási díj megtéritése és a bírság megfízetése körében.

Megbízónak bármely egyéb, ajelen pontban nem nevesített okból történő elmarasztalásáért
Közbeszerzési Tanácsadó és az Energetikai Szakértő nem tehető felelőssé, ilyen esetekben
ajogkövetkezmény a Megbízót terheli. A Közbeszerzési Tanácsadó és/vagy az Energetikai
Szakértő a tevékenysége körében okozott kár megtén'téséért a Ptk. vonatkozó szabályai
szerint felel. Pelróhatóság hiányában is felelősséggel tartozik, a visszaszolgáltatási vagy
elszámolási kötelezettséggel átvett pénzért és értéktárgyért. A Közbeszerzési Tanácsadó és
az Energetikai Szakértő mentesül a felelősség alól, ha bizonyitja, hogy a hiányt
elhárithatatlan külső ok idézte elő.

22 Felek tudomásul veszik egyrészt, hogy az Allami Számvevőszék jogosult a
rendelkezésűkre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását
ellenőrizni, másrészt, hogy az infomiációs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26-27. §-a alapján a szerződés
tartalmáról való tajékoztatást nem lehet megtagadni üzleti titok cimén.

23 A Közbeszerzési Tanácsadó és az Energetikai Szakértő az államháztartásról szóló
tőrvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31. ) Konn. rendelet 50. § (la)
bekezdésében foglaltak alapján kijelenti, hogy - fígyelemmel az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 1. § 4. pontjára, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjára - átlátható szervezetnek minősűl. A
Közbeszerzési Tanácsadó és az Energetikai Szakértő tudomásul veszi, hogy a fenti
nyilatkozatában foglaltak változásáról Megbizót haladéktalanul köteles tajékoztatni. A
Közbeszerzési Tanácsadó és az Energetikai Szakértő tudomásul veszi, hogy valótlan
tartalmú nyilatkozata, illetve a tájékoztatási kötelezettségének elmulasztása a szerződés
Megbízó által történő azonnali felmondását vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem
került sor - a Megbi'20 szerződéstől történő elállását vonja maga után, amely esetben a
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Közbeszerzési Tanácsadó és az Energetikai Szakértő köteles a Megbízó ezzel
kapcsolatban felmeriilő valamennyi kárát megtérfteni.

24 Titoktartás

24. 1. A Szerződő felek ajelen szerződéssel, valamint az annak során teljesített szolgáltatással
kapcsolatosan kőlcsönösen kijelentik, hogy a teljesítés során, vagy egyéb módon
tudomásukra jutott minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek,
ezeket a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában egyik fél sem hozza
nyilvánosságra, vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. A Közbeszerzési
Tanácsadó és az Energetikai Szakértő a birtokába került információkat kizárólag ajelen
szerződésben meghatározott feladatok teljesítése érdekében használhatja fel.

24.2 A Közbeszerzési Tanácsadó és az Energetikai Szakértő vállalja, hogy az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 27. § (3)-(3a) bekezdésére figyelemmel üzleti titok címen nem
tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tartalmáról. A Közbeszerzési
Tanácsadó és az Energetikai Szakértőjelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy
nem minősül üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra
hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli.

24. 3, A megbízás ellátása során a Közbeszerzési Tanácsadó és az Energetikai Szakértő
tudomására jutott minden adat, információ kizárólag a Megbízó részére hasznosítható,
harmadik személy részére nem továbbítható.

24. 4. Bizalmas infonnációk átadására vagy nyilvánosságra hozatalára egyik fél sem jogosult,
kivéve a szerződés lényeges tartalmi elemeire, azaz a Felek személyére, a szerződés
tárgyára és az ellenszolgáltatás mértékére vonatkozó infonnációkat, illetve mindazon
rendelkezéseket, amelyek nyilvánosságra hozatalát a Megbízó vagy a Közbeszerzési
Tanácsadó és az Energetikai Szakértő vonafkozásában jogszabály írja elő.
Nyilvánosságra hozatalnak minősül ajogosulatlan harmadik személlyel történő közlés is.

24.5. Ajelen szerződéssel és annak teljesítésével kapcsolatos, vagy valamely félre, különösen
annak műkodésére, szervezetére vonatkozó információ, illetőleg minden olyan tény, adat,
terv, okirat, dokumentum, eljárás bizalmas információnak minősül, amelyek
nyilvánosságra hozatala a Felek hivatali érdekeit sértené, és amelynek titokban tartása
érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette, azzal, hogy önmagában a
jelen pont szeraődésbe foglalása nem minősül a szükséges intézkedések megtételének.

24. 6. A Közbeszerzési Tanácsadó és az Energetikai Szakértő kötelezettséget vállal arra, hogy
a Megbízó által átadott, a teljesftéshez kapcsolódó iratokról, dokumentumokról
másolatot, kivonatot csak a Megbízó előzetes engedélyével készít, és ezen iratokba
harmadik személy részére betekintést nem ad, illetve senunilyen más módon nem hozza
harmadik személy tudomására azok tartalmát.

24.7 A titoktartási kötelezettség a Közbeszerzési Tanácsadót és az Energetikai Szakértőt a
szerződés teljesítésére, illetőleg megszűnésére tekintet nélkiil, határidő nélkül terheli.
A 24. 1-24. 7. pontban foglalt titoktartási kötelezeUség megsértéséből, illetve az adatok
jogosulaflan nyilvánosságra hozatalából származó hátrányok, valamint ezek
kiküszöböléséhez szükséges költségek, ideértve mind a vagyoni, mind a nem vagyoni
kár megtéritését - az egyéb felelősségén túl - azt a felet terhelik, akinek ajogosulatlan
nyilvánosságra hozatal tekintetében felelőssége femiáll.

25 Adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek
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Felek rögzítik, hogy ajeien szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen
betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de
nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény ("Infotv. "), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok
lcezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679. számú rendelet ("GDPR") rendelkezéseit.

Felek rögzítik továbbá, hogy ajelen szerződéses együttműködés során személyes adatokat csak
és kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek a másik fél
munkavállalóiról, közreműködőiről, illetve teljesitési segédjeiről. Ezeket az adatokat
bizalmasan kezelik, és csak azon munkavállalóik, közreműködőik, illetve teljesitési segédjeik
részére biztositanak ezekhez hozzáférést, akik részére ez indokolt és szükséges. Harmadik felek
részére egyebekben ezeket az adatokat nem adják át, nem hozzák nyilvánosságra és nem teszik
hozzáférhetővé. Felek egybehangzóan vállalják, hogy megtesznek minden olyan szükséges
lépést, ideértve a megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok beszerzését is, amely a személyes adatok
jogszerű kezelése érdekében S2,ükséges lehet.

26 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezései az
irányadók.

27 Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták 5
(öt) eredeti példányban, melyből a Megbízót 3 példány, a Közbeszerzési Tanácsadót 1 példány és
az Energetikai Szakértőt 1 példány illet.

Budapest, 2020. ö^. TA
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1. számú melléklet

Dunavarsány Város Onkormányzat, önkormányzatok és közintézmények
"villamos energia közbeszenés 2022-23" tárgyú

közbeszerzési eljárásának

FELELOSSÉGI RENDJE
a Kbt. 27. §-a alapján

1. Dunavarsány Város Onkomiányzata (a továbbiakban: Megbízó) megbízási szerződést
kötött az Apex-MM Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedő Kft-veF(a továbbiakban:
Közbeszerzési Tanácsadó) és az az InFend Energy Kft-vel (a továbbiakban: Energetikai
Szakértő) a címben meghatározott közbeszerzési eljárás lebonyolítására. A szerződés
tartalmazza a Közbeszerzési Tanácsadó, az Energetikai Szakértő és a Megbízó feladatait.

2. A közbeszerzési eljárásban közreműködők:
Előkészités:

. Megbízó részéről:
Vágó Istvánné

Közbeszerzési Tanácsadó részéről:

Szijártó Attila
. Energetikai Szakértő részéről:

Szirt Taraás

3. A kozbeszerzési eljárásban a Közbeszerzési Tanácsadó részéről közreműködő személyek:
" Bodorics István

Szijártó Attila
Dr. Fecskovics Erzsébet

4. Bíráló bizottság négytagú, amelybe egy személyt delegál a Megbízó, két személyt a
Közbeszerzési Tanácsadó, és egy személyt delegál az Energetíkai Szakértő.

. Vágó Istvánné (gazdasági szakértelem)

. Dr. Fecskovics Erzsébet (közbeszerzési ésjogi szakértelem)

. Szijártó Attila (jegyzőkönywezető)

. Szirt Tamás (bíráló bizottság elnöke)

Nevezettek:

. a tárgyi közbeszerzési eljárásban feladataikat illetőep megfelelő szakértelemmel
rendelkeznek;

. a közbeszerzés tárgyával kapcsolatos gazdasági tevékenységet végző gazdálkodó
szervezettel, mint ajánlattevővel (a továbbiakban: érdekelt gazdálkodó szervezet) sem
ők, sem hozzátartozóik nem állnak munkaviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban;
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. sem ők, sem hozzátartozóik érdekelt gazdálkodó szervezetnek nem vezető
tisztségviselöi;
sem nekik, sem hozzátartozóiknak érdekelt gazdálkodó szervezetben nincs tulajdoni
része;

a közbeszerzési eljárás során az ajánlattevők esélyegyenlőségét sértő bármilyen
infonnációt, dokumentumot nem adnak ki;

. bármely szervezet vagy személy eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit
sértő cselekménye tudomásra jutása esetén azonnali hatállyal írásban tajékoztatják
Megbízót.

5. A közbeszerzési eljárás előkészítése során a beszerzés tárgyához kapcsolódó szafcmai
kérdésekben a Közbeszerzési Tanácsadó írásbeli megkeresésére Energetikai Szakértő
jogosult választ adni.

6. Az ajánlattételi felhívást a Közbeszerzési Tanácsadó a szerződés 4. 1. pontban és 5. 1 - 5. 5.
pontban meghatározott adatszolgáltatástól számított kettő munkanap határidővel elkészíti
és megküldi Megbízónak. Irásbeli jóváhagyás birtokában a legkésőbb jóváhagyás
kézhezvételét követő munkanapon a Közbeszeizési Tanácsadó megküldi a felkért
ajánlattevők számára.

7. A kiegészítő információkra vonatkozó kérdéseket a Közbeszerzési Tanácsadó válaszadásra
továbbítja Megbizó és az Energetikai Szakértő felé. Amennyiben a kérdések az eljárasi
cselekményekre és a Kbt. rendelkezéseinek alkalmazására irányulnak a Közbeszerzési
Tanácsadó egyidejüleg válaszjavaslatot is köteles készíteni. Amennyiben a kérdések a
beszerzés tárgyához kapcsolódó szakmai tennészetűek az Energetikai Szakértő egyidejűleg
válaszjavaslatot is köteles készíteni.

8. A Közbeszerzési Tanácsadónak az ajánlattételi határidő lejártakor az ajánlatokat fel kell
bontania. A bontásról felvett jegyzőkönyvet haladéktalanul meg kell küldeni az ajánlat
bontásán jelen nem levő ajánlattevő(k)nek és a Megbízónak. Köteles továbbá a
Közbeszerzési Tanácsadó legkésőbb az ajánlattételi határidőt követő második munkanapon
az ajánlatok másolati példányát átadni Megbízónak, aki intézkedik azok szakmai tartalma
megfelelőségének vizsgálata tekintetében. A szakmai tartalom megfelelőségének vizsgálata
Energetikai Tanácsadó bevonásával történik.

9. A Közbeszerzési Tanácsadó köteles legkésőbb az ajánlattételi határidőt követő harmadik
munkanapon (ha felvilágositás kérés és/vagy hiánypótlás vált szűkségessé, úgy az azok
benyújtását követő munkanapon) - az ajánlat szakmai tartalma megfelelőségének
kivételével - megvizsgálni a benyújtott ajánlatok érvényességét.

10. A Közbeszerzési Tanácsadó a Megbízó által meghatározott időpontban köteles
megállapításairól a bíráló bizottságot tájékoztatni. A bíráló bizottság ülésén a
jegyzőkönyvet, továbbá a közbeszerzési eljáiás eredményére vonatkozó javaslatot a
Közbeszerzési Tanácsadó részéről kijelölt személy készíti el.

11. Az eljárás eredményére vonatkozó döntést Dunavarsány Város Onkormányzat képviselő
testülete hozza meg. Amennyiben Megbízó részéröl Dunavarsány Város Onkormányzat
képviselő testűlete a Közbeszerzési Tanácsadó, illetőleg a biráló bizottság
szakvéleményétől és eredményre vonatkozó javaslatától eltérő döntést hoz, Megbizó a
módositás tekintetében felelösséggel tartozik.
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12. A nyertes ajánlattevő személyére vonatkozó döntés meghozatalát követően Megbízó
gondoskodik aimak a Közbeszerzési Tanácsadóhoz történő megküldéséről, aki a döntés
tartalmának megfelelően elkészíti az eljárást lezáró összegezést és kihirdeti az eljárás
eredményét.

13. A szerződéskötés Megbízó feladatát képezi, amelyet az Energetikai Szakértő támogat.
Megbízó a szerződés megkötéséről haladéktalanul és írásban tajékoztatja Közbeszerzési
Tanácsadót és az Energetikai Szakértőt.

14. A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett minden
irat (feljegyzés, levelezés, jegyzőkönyv, stb.) a Közbeszerzési Tanácsadó ISO
K.ézikönyvében meghatározott módon (iratjegyzék szerint) keriil dokumentálásra. Az
eljárás lezárását követően a Közbeszeraési Tanácsadó az eljárásban kelefkezett iratanyagok
eredeti példányát, iratjegyzék szerint lefüzve a Megbízó részére köteles átadni. Az
iratanyagokat a Megbízó a Kbt. rendelkezései szerint köteles megőrizni.

Budapest, 2020... .03:. : 1-A.-.....
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2. számú melléklet

CSATLAKOZÁSI SZÁNDÉKNYILATKOZAT
közös ajánlatkérői csoporthoz (minta)

Alulírott ................................. mint .......................... Város Onkormányzata

(székhely: ........................................... ; adószám: ................................. ;)
polgármestere kijelentem, hogy Onkormányzatunk tagként be kíván lépni a Dunavarsány
Város Önkoimányzat által vezetett "Villamos energia közbeszerzés 2022-23" tárgyú,
konzorciumi közbeszerzési eljárásba.

Kijelentem, hogy a megbízási szerződést és annak mellékleteit megismertem és elfogadom,
jelen nyilatkozat aláirásárajogosult vagyok.

Budapest, 2020.

Város Onkormányzat
Képviseletében: .................. polgármester

LA^ 1.
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3. számú melléklet

MEGHATALMAZÁS

Alulírott Gergó'né Varga Tünde polgármester, Dunavarsány Város Önkormányzata
(székhely: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18, adószám: 15730875-2-13, KSH
statisztikai számjele: 15730875-8411-321-13) - Meghatalmazó -, a meghatalmazó
képviseletében

meghatalmazom az InFend Energy Kft-t (székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 7/b A. ép,
L em. 106. ; cégjegyzékszám: 01-09-303765; adószám: 26135140-2-42; képviseletében eljár:
Fazekas Endre ügyvezető) - Meghatalmazott - hogy Dunavarsány Város Önkormányzat
nevében és képviseletében eljáijon és az alábbi tevékenységi jogköröket gyakorolja
visszavonasig:

1. Kapcsolattartás szóban és írasban az energia kereskedőkkel az ajánlatkérést megelőző
előzetes információszerzés és az azt követő közbeszerzési eljárás valamint a
szerződéskötés során.

2. Kapcsolattartás szóban és írásban a jelenlegi, a Meghatalmazóval szerződéses
jogviszonyban lévő energia kereskedőkkel.

3. A jelenlegi energia kereskedőknél a fogyasztási helyekre vonatkozó dokuinentumok
beszerzése ügyében teljeskörüen eljárjon, a Meghatalmazóra vonatkozó
dokumentumokba (pl. kereskedelmi szerződés, T-görbe) betekintsen, azokat kikérje,
illetve azokról másolatot kérjen.

4. A teriiletileg illetékes energia szolgáltatónál a fogyasztási helyekre vonatkozó
dokumentumok ügyében teljes körűen eljárjon, a Meghatalmazóra vonatkozó
dokumentumokba betekintsen, azokat kikérje, illetve azokról másolatot kérjen.

5. "Villamos energia kozbeszenés 2022-23" űgyében teljes körűen eljárjon az energia
kereskedőknél, területileg illetékes energia szolgáltatóknál.

Jelen meghatalmazás alapján a Meghatalmazott nem jogosult a Megliatalmazó nevében
kötelezettségvállalásra, ajánlat elfogadására vagy szerződés megkötésére.
A Meghatalmazott a meghatalmazást elfogadja.

Dunavarsány, 2020. ("?-.?. /r. /l-

í r\.
|.ifM.tíl:j^. (^-L

üunavg!rsány Város Onkonnányzata
Gergőné Varga Tünde dr. Szilágyi Ákos

polgármester jegyző

^,0i , ^^ ^y^

INFEND ENEnGY KFT
11.5B?lu^tlp?st

Kesinárt?íy7 7b"'A. ép. .
JWiagzsm: 2

m. 106.

InFend Energy Kereskedelmi Kft.
Fazekas Endre

ügyvezető

PCT"Í3;;; f',-;. ^.

\^MÁL ^?
11

i.. G.^t



4. számú melléklet

MEGBIZÁSI DÍJ

A megbízási dij összegét Megbízó és az Energetikai Szakértő közös megegyezése alapján havi
fix 40. 000 Ft/hó+áfa összegben határozzák meg.

Energetikai szakértő a megbízási dijra a konzorciumi közbeszerzésben érintett villamos energia
kereskedelmi szerzödés hatálya alatt jogosult, vagyis 2022.01.01-2023.12.31-ig havi
bontásban.) 24X40.000 Pt+AFA a megbízási díj teljes összege.

A megbízási díj tartalmazza a hirdetmények közzétételének hatályos jogszabályban
megállapított díját, a közbeszerzés valaniennyi felmerülő költségét is!

Dunavarsány, 2020.
o'^. ^.
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Dunavái-sány Város Onkormányzata

Gergőné Varga Tünde dr. Szüágyi Akos
polgármester jegyző
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5. számú melléklet

"Villamos energia közbeszerzés 2022-23"
tárgyú közbeszerzési eljárás paraméterei

1. Eljárás típusa: Nyílt eljárás

2. Ajánlatok bírálati szempontja: legalacsonyabb árszint

3. Konzorciumvezető: Dunavarsány Város Önkormányzata

4. Beszerzési időszak: 2022. 01.01-2023. 12.31.

5. Arkonstmkció: fíx Ft/kWh

6. Rendszerhasználatí díjak: Az árak hatóságilag rögzítettek, a nyertes villamos energia
kereskedőtől érkezik a számla (integrált számlázás), aki tovább számlázza a rendszer
üzemeltetőjének. A rendszerhasználati díjakjogilag nem képezhetik a közbeszeEzés
tárgyát, a mértékétjogszabályban határozzák meg.

7. Számlázás pénzneme: HUF

8. Tolerancia sáv: + 50 %. A toleranciaszmt egész csoportra vonatkozóan értelmezendő.
Alulvételezés esetén molekuladíjra vonatkozóan 50 %, felülvételezés esetén 25 %-os
pótdíj fízetendő.

9. Villamos energia számlák fizetési határideje: 30. nap

10. Integrált számlázás lehetősége: 1 db számla (energia dij + rendszerhasználati díjak
együtt)
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V '' Dunavarsány Város Onkormányzata

Gergőné Varga Tűnde dr. Szilágyi Ákos
polgármester jegyző

InFend Energy Kereskedelmi Kfi.
Fazekas Endre

ügyvezető
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6. számú melléklet

Dunavarsány Város Onkormányzata Közbeszerzési Szabályzata
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2,.ISZAÍ<A<r

MEGBtZÁSI SZERZÖDÉS
1. SZÁMÜ MÓDOStTÁSA

amely létrejött egyrészröl Dunavarsány Város Onkormányzata (székhely: 2336 Dunavarsány,
Kossuth Lajos utca 18. adószám: 15730875-2-13, képviseletében eljár: Gergöné Varga Tünde
polgármester) mint Megbízó (a továbbiakban Megbízó),

másrészrol az Apex-MM Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedő Kft. (székhely: 2093 Budajenö,
Paticsu. 10. ; cégjegyzékszám: 13-09-154403; adószám: 12107685-2-13; bankszámlaszám: 11600006-
00000000-77906904; képviseletében eljár: Bodorics István ügyvezető) mint Közbeszerzési
Tanácsadó (a továbbiakbm Közbeszerzési Tanácsadó),

másrészről az InFend Energy Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 7/b A. ép. 1. em. 106. ; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-303765;
adószám: 26135140-2-42; bankszámlaszám: 11600006-00000000-80293666; képviseletében eljár:
Fazekas Endre ügyvezető) mint Energetikai Szakértő (a továbbiakban Energetikai Szakértő)

együtt Felek között az alábbiak szerint:

1. Szerzödö felek rögzítik, hogy közöttük 2020. július 21-én megbízási szerződés /a
továbbiakban: Alapszerzödés/jött létre "Villamos energia közbeszerzés 2022-23" tárgyban
közbeszerzési eljárás lefolytatására.

2. Szerzödo felek az Alapszerződés 5. melléklet 8. pontját a következök szerint módosítják:

"Tolerancia sáv: +30%. A toleranciaszint egész csoportra vonatkozóan értelmezendő.
Alulvételezés esetén molekuladijra vonatkozóan 50%, felülvételezés esetén 25%fi zetendo"

3. Szerzödö felek rögzítik, hogy az Alapszerzödés jelen módosítással nem érintett egyéb pontjai
változatlan tartalommal és szövegezéssel hatályban vannak.

Felek jelen szerződés módosítását elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezötjóváhagyólag aláírják.

Jelen szerzödés kiegészítés 5 példányban készült, amelyek közül három példány a Megbízót, egy
példány a Közbeszerzési Tanácsadót, egy példány az Energetikai szakértőt illeti meg.

Dunavarsány, 2021. április ....

Dunavarsány Város Onkormányzata
Gergőné Varga Tünde dr. Szilágyi Akos
polgármester jegyzo, mint ellenjegyzö

Apex-MM Tanacsadó,
Szolgáltató és Kereskedő Kft.

Bodorics István

ügyvezetö

InFend Energy
Kereskedelmi Kft.

Fazekas Endre

ügyvezetö


