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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata esetében 2023.12.31-jén lejárnak a most hatályos villamos energia 

szerződések.  

Az éves fogyasztási mennyiségünk közbeszerzés kötelezett, így gondoskodnunk kell a megfelelő eljárás 

lefolytatásáról. A 121/2022. (V.24.) KT határozatban foglalt döntés nem került végrehajtásra mivel 2022-

ben egyrészt a szolgáltatók nem adtak villamos energiára ajánlatot illetve nagyon magas forint/ kWh 

egységárak voltak a villamos energia piacon. 

 

Az InFend Energy Kft. önkormányzatok munkáját segíti az energia költségeik optimalizálásában. 

Csoportos villamos energia közbeszerzést indítanak márciusi csatlakozással, hogy együttesen fellépve 

kedvezőbb árat lehessen elérni a tavalyi év rendkívül hektikus piaci mozgásait követően.  

 

A csoportos villamos energia közbeszerzés a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) felületén kerül 

lebonyolításra.  

Ehhez az érintett intézményeknek regisztrálniuk kell a KEF portálon, amely nagyságrendileg 1-2 hetet vesz 

igénybe. (Meglévő, aktív regisztráció esetén ez a munkafolyamat nem szükséges.)   

 

A közbeszerzési eljáráshoz 2023. március 17-ig lehet csatlakozni a felhasználási helyek műszaki adataival, 

egy konzorciumi megállapodás aláírásával az InFend Energy Kft. irányába és a KEF portálon történő 

regisztrációval.  

Az eljárás április közepéig kerül elindításra, áprilisban lesz az ajánlattételi határidő. A közbeszerzési eljárás 

ezt követően még ebben a hónapban lezárásra kerül az összegezéssel.  

 

A közbeszerzési időszak 2024.01.01-2024.12.31-ig van meghatározva, tekintettel arra, hogy a tavalyi év 

elképesztő változásait tekintve nem látszik, hogy a 2024. utáni időszakban milyen árképzés várható a 

kereskedői oldalon. Jelenleg a villamos energia piac jól árazza a fix forintos árat is, amely minden hónapban 

azonos marad és tervezhető a költségvetésben, és a tőzsdei árkonstrukciót is, ami minden hónapban leköveti 

a villamos energia piac tőzsdei változásait. A csoportos közbeszerzési eljárásban a kettő közül bármelyik 

választható a csatlakozásnál, az InFend Energy Kft. a döntés megkönnyítéséhez külön szakmai anyagot 

állított össze. A csoportban intézményi célú villamos energia és közvilágítási célú villamos energia is 

versenyeztetésre kerül. 

 

A csoportos közbeszerzés előnye, hogy a csoport jelentős fogyasztási mennyisége miatt kedvezőbb árszint 

érhető el közösen, valamint a villamos energia szerződésben vállalt szerződéses áram mennyiséghez képest 

az alulvételezést vagy felülvételezést a csoport teljes mennyiségéhez is nézi a közbeszerzés nyertes energia 

kereskedő, így jóval kisebb az esélye, hogy pótdíjat kapjanak a felhasználók és plusz pénzt kelljen fizetni. 

A csoportban mindenki önállóan köt villamos energia szerződést az eljárás végén, nincsen hatással egyik 

csoport tag sem a másikra a szerződéses időszak alatt, például ha valamelyik önkormányzatnak likviditási 

problémája lenne. 



A közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítását elvégzi az InFend Energy Kft. és segíti az új villamos 

energia szerződések megkötését is a 2024.01.01-től terjedő időszakra, valamint szakmai segítséget is 

nyújtanak a teljes szerződéses időszakban például ha megjelenik valamilyen kormányrendelet vagy egyéb 

szabályozás ami Önkormányzatunkat is érinti a témában. 

Az InFend Energy Kft. az eljárás lebonyolítását fix megbízási díj ellenében végzi el, melynek összege nettó 

980.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 1.244.600,- Ft. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjen, javasolom a villamos energia beszerzés tekintetében a fix forintos energiaárat. 

 

 
Dunaföldvár, 2023. március 7.  
 

 

                 Horváth Zsolt 

           polgármester s.k. 

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

  

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy  

1. fíx forintos villamos energia beszerzésére (intézményi és közvilágítási célú) csoportos 

közbeszerzési eljárásban részt kíván venni. 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy aláírja a csoportos közbeszerzési eljárásban történő 

részvételhez szükséges dokumentumokat, azok megküldésre kerüljenek az eljárást lebonyolító 

InFend Energy Kft. irányába 2023.03.17-ig a szükséges műszaki adatokkal együtt, valamint 

rendelkezzen az érintett intézmények KEF portálon történő regisztrálásáról. 

3. a közbeszerzési eljárás során fíx forintos villamos energia ár (intézményi és közvilágítási célú) 

kerüljön meghatározásra. 

4. biztosítja a közbeszerzés lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezetet bruttó 1 244 600 Ft-ot a 

2023. évi költségvetésének céltartaléka terhére. 

5. a 121/2022 (V.24.) KT határozatot visszavonja. 

6. felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok, jognyilatkozatok, valamint intézkedések 

megtételére. 

 

 

 

 

Határidő:  2023. március 17. 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 

Erről értesül: 

1. pénzügyi irodavezető 

2. városfejlesztési és műszaki irodavezető 
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KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS 

közös ajánlatkérésre 

 

amely létrejött egyrészről Dunaföldvár Város Önkormányzata (székhely: 7020 Dunaföldvár, Kossuth 

Lajos utca 2.  adószám: 15733469-2-17, képviseletében eljár: Horváth Zsolt polgármester) 

továbbiakban, mint AJÁNLATKÉRŐ 

 

másrészről az InFend Energy Kft. (székhely: 1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169; cégjegyzékszám: 

Cg. 01-09-303765, adószáma: 26135140-2-42, képviseli: Fazekas Endre ügyvezető) továbbiakban, mint 

ENERGETIKAI SZAKÉRTŐ között. 

 

I. Előzmények 

 
A közbeszerzésekről szóló hatályos törvény alanyi hatálya alá tartozó szervezetek villamos 
energiaszükségletük közös közbeszerzési eljárásban történő beszerzésére Konzorciumi megállapodást 
köthetnek. Ezt a 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 29. §-ában rögzítettek teszik számukra 
lehetővé. A megállapodás célja, hogy biztosítsa a jelen pontban meghatározott közbeszerzési 
eljárásban részt vevő Ajánlatkérők együttműködésének kereteit. Dunavarsány Város Önkormányzata 
(a továbbiakban Konzorciumvezető) külön megbízási szerződésben rögzíti az InFend Energy Kft-vel (a 
továbbiakban: Energetikai Szakértő) a „Villamos energia beszerzése 2024” tárgyú közbeszerzési eljárás 
lebonyolításának feladatait. 
 

II. Értelmező rendelkezések 

Ezen Konzorciumi megállapodás értelmében: 

a. konzorcium: a Kbt.  29. §-a alapján közösen ajánlatot tevők együttműködése a 

közbeszerzési eljárás során, valamint a közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő 

szerződés teljesítése során; 

b. konzorciumi tag: a Kbt.  29. §-a alapján a közös ajánlattételben részt vevő személy 

(szervezet); 

c. konzorcium képviselője: a konzorcium azon vezető tagja (Konzorciumvezető), aki, illetőleg 

amely a konzorciumi tagok nevében eljár, azaz a közbeszerzési eljárásban, illetőleg a 

szerződés teljesítése során a kapcsolatot tartja az ajánlatkérővel; 

d. közbeszerzési eljárás: jelen Konzorciumi megállapodás I. pontjában meghatározott 

ajánlatkérő által meghatározott közbeszerzési eljárás. 

 

III. A konzorcium létrejöttének oka 

A csoportos villamos energia közbeszerzés során a csatlakozó Ajánlatkérők kihasználják a 

konzorciumi közbeszerzés előnyeit:  

a. Tudatos energiagazdálkodással kedvezőbb árszint érhető el, a teljes csoport fogyasztási 

mennyiségét árazzák a közbeszerzésben részt vevő energia kereskedők. Nagyobb 

beszerzési mennyiség, kedvezőbb árszint. 
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b. Csoportos beszerzés esetén a csoportra vonatkozó toleranciasáv érvényes. Ezzel 

minimálisra csökkenthető a pótdíjazás esélye, amennyiben egyénileg eltérnek a tagok az 

előre megadott villamos energia éves fogyasztási mennyiségektől. Télen jobban 

biztosítható a villamos energia fogyasztásának mérséklése. 

c. Önálló, független szerződéskötés. Minden Ajánlatkérő külön köt szerződést a nyertes 

energia kereskedővel az eljárás végén, így Ajánlatkérők megőrzik szuverenitásukat. 

d. Nem kell Ajánlatkérőknek felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóval rendelkeznie. 

e. Nem köt le külön erőforrást az Ajánlatkérők esetében a közbeszerzés, a fent megjelölt 

Felek (Energetikai Szakértő) mindent lebonyolít. 

 

IV. A konzorcium tagjai 

A csoportos közbeszerzési eljárásban részt vevő szervezetek adatait a Konzorciumi megállapodás 

1. számú melléklete tartalmazza. Ennek mintája jelen szerződést 1. számú mellékletét képezi. Mivel 

minden Ajánlatkérő más időpontban csatlakozik, Energetikai Szakértő minden Ajánlatkérő számára 

írásban eljuttatja a kitöltött mellékletet a közbeszerzési eljárás megindítását követően. 

 

V. A konzorcium képviselete 

 

A konzorcium számára a „Villamos energia beszerzése” tárgyú csoportos közbeszerzést a 

Konzorciumvezető kezdeményezte, a csoport képviseletét ő látja el. Dunavarsány Város 

Önkormányzata (a továbbiakban Konzorciumvezető) megbízási szerződésben rögzíti az InFend 

Energy Kft-vel (a továbbiakban: Energetikai Szakértő) a „Villamos energia beszerzése 2024” tárgyú 

közbeszerzési eljárás lebonyolítására vonatkozó feladatokat. A megbízási szerződés tartalmazza az 

Energetikai Szakértő és a Konzorciumvezető feladatait, vállalásait, valamint felelősségi rendjét. Ezt 

a megbízási szerződést az Energetikai Szakértő minden csatlakozó tag számára írásban biztosítja a 

csoportos közbeszerzési eljárás elindítása előtt. 

 

 

VI. A Konzorciumi megállapodás időbeli hatálya 

 

a. Jelen Konzorciumi megállapodást a konzorciumi tagok határozott időre kötik, amely a 

közbeszerzési eljárás összegzésének megküldéséig tart. 

 

b. Energetikai Szakértő garantálja a csoportos közbeszerzési eljárás lefolytatását, a csatlakozó 

tagoktól (Ajánlatkérők) ehhez a határidőn belüli teljes dokumentáció, aláírt Konzorciumi 

megállapodás és a villamos energia műszaki adatok beküldése szükséges. Az előzetesen 

egyeztetett határidőn túl beérkezett dokumentáció esetén Energetikai Szakértő nem tudja 

biztosítani a csoporthoz csatlakozás lehetőségét. 

 

VII. Egyéb rendelkezések 

a. A konzorciumi tagok (Ajánlatkérők) a Konzorciumvezető által aláírásra kerülő megbízási 

szerződést a csoportos közbeszerzés lebonyolítására melynek tartalmát elfogadottnak 

tekintik. 
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b. A konzorciumi tagok (Ajánlatkérők) jelen Konzorciumi megállapodást egyoldalúan nem 

mondhatják fel. Felmondás esetén az Ajánlatkérő köteles megtérítenie valamennyi kárát a 

többi konzorciumi tagnak, és Energetikai Szakértőnek. 

 

c. A csoportos közbeszerzési eljárásra vonatkozó valamennyi műszaki információt és az 

eljárás részletezését a Konzorciumvezető által aláírásra kerülő megbízási szerződés és 

annak 5. számú melléklete tartalmazza. 

 

d. Ajánlatkérő a Konzorciumvezetővel megegyezően, az Energetikai Szakértő számára a 

közbeszerzési eljárás megindítása előtt minden érintett fogyasztási helyről egy db villamos 

energia friss számla másolatot és a hozzátartozó, jelenleg hatályos villamos energia 

szerződés másolatot írásban elküld a műszaki előkészítéshez. Amennyiben Ajánlatkérő 

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- 

de nem helyettesíti a jelenleg hatályos szerződést, amely szintén szükséges. Jelen 

Konzorciumi megállapodás 3. számú Meghatalmazás mellékletével a műszaki adatok 

kezeléséhez járul hozzá Ajánlatkérő. 

 

e. Ajánlatkérők számára a csoporthoz történő csatlakozást jelen Konzorciumi megállapodás 

és annak mellékleteinek aláírásával biztosítják, és a VII/c pontban megjelölt műszaki 

adatok beküldésével 

 

f. Kapcsolattartás 

Kapcsolattartó(k) Ajánlatkérő részéről: 

Név: ………………….. 

Beosztás: ………………………. 

Telefonszám: ………………….                

E-mail: ……………………………… 

 

Kapcsolattartó(k) az Energetikai Szakértő részéről: 

Név: Szirt Tamás 

Beosztás: Műszaki vezető 

Telefonszám: 06/70 43 43 122 

E-mail: tamas.szirt@infend.hu 

 

A kapcsolattartás és a hivatalos értesítések nyomtatott formában (levél, fax), az operatív 

ügyek intézése e-mailen és telefonon történik. Az Energetikai Szakértő kezdeményezése 

nyomán – igény esetén – Ajánlatkérő konzultatív együttműködést, közbenső jóváhagyást 

biztosít. 

g. A Megbízási Szerződés (Konzorciumvezető és Energetikai Szakértő között) 5. pontjában 

részletezett feladatok ellátásáért az Energetikai Szakértőt megbízási díj illeti meg. 

 

h. Energetikai Szakértőt a jelen Konzorciumi megállapodás 4. sz. mellékletében 
meghatározott összegű megbízási díj illeti meg. A megbízási díj összegét az Ajánlatkérő 
átutalással fizeti ki az Energetikai Szakértő Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 11600006-
00000000-80293666 számú bankszámlaszámára. Az Ajánlatkérő késedelmes fizetése 
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esetén az Energetikai Szakértő a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatra jogosult. Az 
Energetikai Szakértő a megbízási díj összegéről a számlát az eljárás eredményét tartalmazó 
összegezés kiküldésének és KEF portálra történő feltöltésének napját követő 15 napon 
belül állítja ki az Ajánlatkérő részére 15 napos fizetési határidővel. 
 

i. A jelen szerződéshez kapcsolódóan az Energetikai Szakértő bármilyen jogcímen alapuló 
fizetési kötelezettsége és felelőssége legfeljebb a Megbízó által az Energetikai Szakértő 
részére ténylegesen megfizetett díjak összegéig terjedhet. 
 

j. Ajánlatkérő jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy az Energetikai 

Szakértő az Ajánlatkérőt jelen szerződés aláírását követően Ügyfeleként és referenciaként 

jelölje meg szóban, illetve tüntesse fel írásos kiadványaiban. 

 

k. Ajánlatkérő és Energetikai Szakértő megerősítik, hogy a jelen Konzorciumi megállapodást 

teljes terjedelemben egyedileg megtárgyalták és azt közösen elolvasták, értelmezték, és 

mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen jóváhagyólag írják alá. A 

Konzorciumi Megállapodás egymással szó szerint megegyező 4 példányban került 

elkészítésre. A mellékletek a Konzorciumi megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.  

 

Mellékletek: 1. sz. melléklet: Csatlakozó tagok listája 

                                       2 sz. melléklet: Csatlakozási szándéknyilatkozat közös ajánlatkérői csoporthoz 

                                       3 sz. melléklet: Meghatalmazás 

                 4. sz. melléklet: Megbízási díj 

 

 

Dunaföldvár, 2023.03.03 
 
 
 
 
 

Budapest, 2023.03.03 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzata  

Ajánlatkérő 

Képviseletében: Horváth Zsolt polgármester 

 
InFend Energy Kft. 

Energetikai szakértő 
Képviseletében: Fazekas Endre ügyvezető 
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1. számú melléklet 

 

CSATLAKOZÓ TAGOK LISTÁJA 

 

Sorszám: 
Konzorciumi tag 

neve: 
Konzorciumi tag 

címe: 
Képviselője: 

Elérhetősége 
(telefon, e-

mail): 
1.     

2.     
3.     

4.     
5.     

6.     

7.     
8.     

9.     
10.     

11.     

12.     
13.     

14.     
15.     

16.     
17.     

18.     

19.     
20.     
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2. számú melléklet 

 
CSATLAKOZÁSI SZÁNDÉKNYILATKOZAT 

közös ajánlatkérői csoporthoz  
 
 

 

 
Alulírott Horváth Zsolt, mint Dunaföldvár Város Önkormányzata (székhely: 7020 Dunaföldvár, Kossuth 

Lajos utca 2.,  adószám: 15733469-2-17;) polgármestere kijelentem, hogy Önkormányzatunk tagként 

be kíván  lépni a Dunavarsány Város Önkormányzata által vezetett „Villamos energia beszerzése 

2024” tárgyú, konzorciumi közbeszerzési eljárásba.  

 
Kijelentem, hogy a megbízási szerződést és annak mellékleteit megismertem és elfogadom, jelen 
nyilatkozat aláírására jogosult vagyok. 
 
 
 
Dunaföldvár, 2023.03.03 

 
 
 
 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzata  

Ajánlatkérő 

Képviseletében: Horváth Zsolt polgármester 
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3. számú melléklet 

 

MEGHATALMAZÁS 

 

Alulírott Horváth Zsolt polgármester a Dunaföldvár Város Önkormányzata (székhely: 7020 

Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2., adószám: 15733469-2-17) – Meghatalmazó -, a meghatalmazó 

képviseletében  

meghatalmazom az InFend Energy Kft-t (székhely: 1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169; 

cégjegyzékszám: 01-09-303765; adószám: 26135140-2-42; képviseletében eljár: Fazekas Endre, 

ügyvezető) – Meghatalmazott – hogy a Dunaföldvár Város Önkormányzata nevében és 

képviseletében eljárjon és az alábbi tevékenységi jogköröket gyakorolja visszavonásig: 

 

1. Kapcsolattartás szóban és írásban 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. Kapcsolattartás szóban és írásban a jelenlegi, a Meghatalmazóval szerződéses jogviszonyban 

lévő elosztói engedélyesekkel. 

4. A jelenlegi energia kereskedőknél a fogyasztási helyekre vonatkozó dokumentumok 

beszerzése ügyében teljeskörűen eljárjon, a Meghatalmazóra vonatkozó dokumentumokba 

(pl. kereskedelmi szerződés, T-görbe) betekintsen, azokat kikérje, illetve azokról másolatot 

kérjen. 

5. A területileg illetékes energia szolgáltatónál a fogyasztási helyekre vonatkozó dokumentumok 

ügyében teljeskörűen eljárjon, a Meghatalmazóra vonatkozó dokumentumokba betekintsen, 

azokat kikérje, illetve azokról másolatot kérjen. 

6. Villamos energia közbeszerzés ügyében teljeskörűen eljárjon az energia kereskedőknél, 

területileg illetékes energia szolgáltatóknál. 

 

Jelen meghatalmazás alapján a Meghatalmazott nem jogosult a Meghatalmazó nevében 

kötelezettségvállalásra, ajánlat elfogadására vagy szerződés megkötésére. 

A Meghatalmazott a meghatalmazást elfogadja. 

 

Dunaföldvár, 2023.03.03 

 

 

 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzata  

Ajánlatkérő 

Képviseletében: Horváth Zsolt polgármester 

 

 
InFend Energy Kft. 
Meghatalmazott 

Képviseletében: Fazekas Endre, ügyvezető 
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4. számú melléklet 

 

MEGBÍZÁSI DÍJ 

 

1. A megbízási díjat Felek közös megegyezése alapján egyszeri 980.000 Ft + ÁFA, azaz 

Kilencszáznyolcvanezer forint + ÁFA díjban határozzák meg. A megbízási díj tartalmazza a 

közbeszerzési eljárás valamennyi költségét is. 

2. Az Energetikai Szakértő a 3. pont szerinti megbízási díjra akkor is jogosult, ha eljárása nem 

vezetett eredményre, kivéve, ha az eredmény részben vagy egészben azért maradt el, mert az 

Energetikai Szakértő felróhatóan járt el. 

3. Amennyiben az eredménytelen eljárás egyik fél hibájának sem róható fel (pl. nem érkezik 

érvényes ajánlat), új közbeszerzési eljárás kerül indításra. Ebben az esetben az eredménytelen 

eljárás megbízási díja az eredeti megbízási díjösszeg 50%-a, de legalább 500.000 Ft + ÁFA 

díjösszeg. Amennyiben az eredménytelen eljárást követően nem indul új eljárás, vagy a 

megismételt új közbeszerzési eljárást Megbízó Energetikai Szakértőn kívül (más megbízott 

útján, vagy saját maga) kívánja lebonyolítani, úgy ez esetben Megbízó az eredménytelen 

közbeszerzési eljárásért a teljes összegű (100 %) megbízási díj megfizetésére köteles. Az új 

közbeszerzési eljárás lefolytatása vonatkozásában az eredménytelen eljárást követő 5 napon 

belül köteles írásban nyilatkozni Energetikai Szakértő felé. 

4. A megbízási díj a szerződés teljesítésekor 15 napos fizetési határidővel esedékes. Ha a 

szerződés a megbízás teljesítése előtt szűnt meg, az Energetikai Szakértő a megbízási díjnak 

tevékenységével arányos részét követelheti. 

 

Dunaföldvár, 2023.03.03 
 
 
 
 

Budapest, 2023.03.03 
 
 

 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzata  

Ajánlatkérő 

Képviseletében: Horváth Zsolt polgármester 

 

 
 

InFend Energy Kft. 
Energetikai szakértő 

Képviseletében: Fazekas Endre ügyvezető 

 


