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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének

2022. december 13-ai rendes, nyílt ülésére
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Hiv. szám: DV/12590/2022. Targy: Javaslat csoportos villamos energia
közbeszerzési eljárás megindítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az idei év rekord magas villamos energiaárakat hozott, rendkívüli hektikussággal. Az
áremelkedések oka az energia piacon összetett, sok tényező befolyásolja a végfelhasználói árakat. A
villamos energia árszintje 2021. szeptemberétöl kezdett emelkedni, a tavalyi év végére elérte a 60-65
Ft/kWh-ás leszerződhetö árakat 2022-re. 2021. elsö félévében ezzel szemben 26-30 Ft-on lehetett még
villamos energia szerződéseket kötni a 2022-es évre. 2022-ben az orosz-ukrán háború kitörésével a
villamos energia és a földgáz energiaárak is soha nem látott magasságokba emelkedtek. 2022.
januárjában 101-103 forinton lehetett fix forintos (a szerződés ideje alatt nem változó) árakkal
szerzodni 2023. január 1. -2023. december 31. közötti idöszakra az intézmények tekintetében, ez
késöbb május közepén már 134-138 Ft/kWh, július közepén 250-257 Ft/kWh, szeptember első hetében
412-414 Ft/kWh volt. Az elmúlt 1, 5 hónapban elindult egy lefelé korrekció a piacon kis lépésekkel,
ennek egyik lényeges oka, hogy a foldgáz energia ára kicsit megnyugodott, mert a gáztározók
Európában telítetté váltak (ezáltal nincs igény a nagy menayiségű gázra), a gázszezoimak vége
(október 1. a legtöbb ügyfél szerzödésének a lejárata) minimális lett rájelenleg a kereslet. A gáz ára,
ha visszaesik, az áram ára is csökken.

Onkormányzatunk esetében a közvilágítás és az intézményi vÍllamos energia szerzödés 2023.
december 31-én lejár. 2023-ban még 29, 51 Ft/kWh-ás egységárat fizetünk az intézmények esetében, és
26, 51 Ft/kWh-át a közvilágitásért a korábbi 2 éves csoportos közbeszerzési eljárás eredményeként. Az
InFend Energy Kft-től Onkormányzatunk felkérést kapott a 2024. január 1. -2024. december 31.
közötti Ídöszak villamos energia közbeszerzési eljárás csoport vezetésére, hogy Dunavarsány Város
Onkonnányzatához csatlakozzanak az Onkormányzatok. A Konzorciumvezetöi szerep azzal jár, hogy
a közbeszerzési eljárás bíráló bizottságában pénzügyi szakértelemmel rendelkezö tag
közreműködésével szükséges részt vennünk, valamint az eljárás végén a döntést az eljárás lezárásáról
Polgármester Asszonynak szükséges aláími.

A csoport közbeszerzése 1 éves idötartamra fog szólni 2024. január 1. -2024. december 31.
közötti idöszakra, tervezetten a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság felületén zajlik majd az
eljárás. A csoportba minimum 20-25 ajánlatkérö együttes közbeszerzése várható a kedvezöbb ár és
feltételek elérése érdekében. Ajelenlegi hektikus energiapiacon a csoport összeállítását már év elején
megkezdi az InFend Energy Kft., hogy ideális idözítéssel a piaci viszonyok között kedvező árat
lehessen leszerzödni. Az InFend Energy Kft. dijazása 2023. december 31-ig 40. 000 Ft+AFA/hó díj
volt a közbeszerzési eljárás lebonyolításéért, ami 2019-töl nem változott. Ezazösszeg2024. január 1.-
2024. december 31. között az új közbeszerzési idöszakban 75. 000 Ft+AFA/hó összegre emelkedik. Ez
az összeg megegyezik az ebben a hónapban földgáz energia végsö menedékes eljárás lefolytatásának
összegével.



A havi díj a közbeszerzésí eljárás valameimyi felmerült költségét tartalmazza és a 2024. évÍ
kőltségvetést terheli. A csoportos közbeszerzési eljárás segít a villamos energia fogyasztási
mennyiségek csökkentésében is a takarékoskodás jegyében, mert az éves fogyasztási mennyiség
meghatározás mellett az egész csoportra vonatkozó mennyiségi eltérés lehetösége is védi a tagokat,
hogy ne kötbérezze oket az energia kereskedö.

A fentiek értelmében kérem a Tisztelt Képviselö-testülettöl a határozatijavaslat elfogadását.

Határozati "avaslat:

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) részt vesz a 2023. évben induló csoportos villamosenergia közbeszerzési eljárásban a

csoport konzorciumvezetőjeként;
b) megbízza az InFend Energy Kft-t (1158 Budapest, Késmárk u. 7/b) nettó 900.000 forint +

AFA összegben, melynek pénzügyi fedezetét a 2023. évi költségvetésében biztosítja;
c) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti csoportos villamos energia közbeszerzési

csoport létrehozására, a közbeszerzési eljárás megindítására, valamint a további szükséges
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, FejlesztésÍ és Ugyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Kovács Aliz Réka beruházási és müszaki osztályvezetö

Dunavarsány, 2022. december 7.
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Az eloterjesztés törvényes: ^^

dr. Szilágyi Akos
jegyzö


