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Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzatának
POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. június 20-i ülésére
Tárgy: Javaslat földgáz és villamos energia beszerzés tárgyú közbeszerzési tanácsadói
szolgáltatásra kötendő határozatlan idejű szerződés megkötésére
Az előterjesztés tárgyalása a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) bekezdés alapján
nyilvános ülésen történik.
Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzatunk 2015. évtől intézményeink részére a földgázt és villamos energiát
csoportos közbeszerzés keretében szerzi be. Ezt a feladatot a Sourcing Hungary Kft.
koordinálásban végezzük. Az elmúlt időszakban több eredményes közbeszerzést folytattunk
le, mellyel jelentős árkedvezményt sikerült elérnünk.
A Sourcing Hungary Kft. és Önkormányzatunk 2015. szeptember hónapban kötött szerződést
a tárgyban jelzett tanácsadói szolgáltatásra. A 2015. évben megkötött szerződést határozott
időre kötöttük 2018. december 31-i véghatáridővel. A szerződés IV. fejezete ugyanakkor azt
is rögzíti, hogy „Felek egyetértenek abban, hogy jelen szerződés időbeli hatálya a Megbízott
által támogatott következő energiakereskedelmi szerződés lejáratának időpontjáig
meghosszabbodik abban az esetben, ha Megbízó felkérésére Megbízott a szerződés hatálya
alatt egy újabb energiakereskedelmi szerződés megkötésének támogatását végzi el Megbízó
részére.
Tekintettel arra, hogy az elmúlt években a Sourcing Hungary Kft. a korábban megkötött
szerződés alapján folyamatosan újabb csoportos közbeszerzést bonyolított le, a szerződés a
folyamatos működés idejére gyakorlatilag határozatlan idejű szerződésként működik.
Ennek jogi rendezésére javaslom az előterjesztés melléklete szerinti határozatlan idejű
szerződés megkötését.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
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Határozati javaslat:
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
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az önkormányzat megköti – a határozat melléklete szerinti - „Földgáz és villamos
energia beszerzés tárgyú energia menedzsment tevékenységgel kiegészített
közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás” tárgyú határozatlan idejű szerződést és
felkéri a polgármestert annak aláírására
az 1. pont szerinti szerződés fedezetét az éves költségvetésében biztosítja.

Határidő:
a szerződés megkötésére: 2019. július 15.
Felelős:
polgármester
A határozat végrehajtását végzi: Gazdasági Iroda

A támogató döntéshez az SZMSZ 39. § (4) bekezdés a) pontja alapján minősített szótöbbség
szükséges.
A határozathozatal az Mötv. 48. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.
Budapest, 2019. „……”
Karsay Ferenc
polgármester
Az előterjesztés 1 db mellékletet tartalmaz
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