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Az anyagot készítette:

dr. Késmárki- Szabó Olga

eljárás

nyertesének

jogi referens

Az anyagot látta:

………………….............................
Ördögné dr. Kecskeméti Viktória
jogi irodavezető
…………………………………….
Szűcsné Tóth Szilvia
Közgazdasági Irodavezető

A törvényességi véleményezésre bemutatva:

dr. Végh Ibolya – jegyző

Az anyag előterjesztője:
……………………………………..
dr. Végh Ibolya jegyző
Döntések:

2020. december 02.
1 határozati javaslat
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Szám: MIN/12576-11/2020.

Tárgy: Földgáz beszerzési eljárás
nyertesének kiválasztása

MINDSZENT VÁROS POLGÁRMESTERE

Mindszent
Tisztelt Polgármester Úr!
Mindszent Város Önkormányzata fenntartásában lévő Keller Lajos Művelődési Központ és
Könyvtár földgáz ellátása érdekében az elmúlt 18 hónap időtartamra kötött szerződés 2021. január
01. napján 6:00 órakor lejár.
Ezen a fogyasztási helyen történő energiafogyasztás beszerzési értéke nem haladja meg a nettó 15
millió Ft-os értékhatárt, ezért a földgáz energia beszerzést a hatályos Beszerzési Szabályzatunk
előírásai szerint kellett megvalósítani.
A 2021. január 01. és a 2022. január 01. közötti időszakra pályázati felhívást, árajánlatkérést
küldtünk meg az alábbi 5 szolgáltatónak:






a CYEB Energiakereskedő Kft.-nek
az E2 HUNGARY ENERGIAKERESKEDELMI ZRT.-nek
az E.On Energiakereskedelmi Kft.-nek,
MVM Partner Zrt.-nek
és az NKM ENERGIA Zrt.-nek.

Az árajánlat kérésben szereplő éves 500 GJ fogyasztási mennyiség névleges fogyasztási
mennyiségként került feltűntetésre, tekintettel arra, hogy a Kormány ezév március elején
veszélyhelyzetet hirdetett ki, majd az arra való tekintettel bevezetett kormányzati intézkedések
következtében több hónapra fel kellett függeszteni az intézmény működését befolyásolva ezzel éves
tényleges gázfogyasztását is. (A korábbi években a tényleges fogyasztás kb.700 GJ/ év volt, a jelen
időszak ezidáig mért fogyasztása a szolgáltatótól bekért adatok alapján nem haladja meg az 500 GJt).
A megadott határidőre mindösszesen 1 ajánlattevő küldte meg a földgáz beszerzési ajánlatát az
alábbiak szerint és amely ajánlat és a hozzá tartozó szerződés tervezet az előterjesztésem
mellékletét is képezi:
Ajánlattevő
1.

E.ON
Energiamegoldások
Kft.

Fizetendő gázdíj
(nettó)

Teljesítmény díj

Rendszerhasználati díj

2,12 Ft/MJ

14 766 Ft/m3/h/év

0,0451 Ft/MJ

Ajánlattevő

1.

E.ON
Energiamegoldások
Kft.

Fizetendő
gázdíj
(nettó)
1
060 000,Ft

Teljesítménydíj

Rendszerhaszná
lati díj

Összesen nettó
(2021.01.01.2022.12.31.)

605 406,- Ft

22 550,- Ft

1 687 956,- Ft

Az alábbi táblázatban, annak érdekében, hogy legyen mégis egy összehasonlítási alap,
szemléltetésre kerültek a jelenlegi időszak (2019.07.01.-2020.12.31.) beszerzési árai:

1.

Jelenlegi szolgáltató

Fizetendő gázdíj
(nettó)

Teljesítménydíj

Rendszerhasználati díj

NKM Zrt.

2,2 Ft/MJ

15 009 Ft/m3/h/év

0,0623 Ft/MJ

Tisztelt Polgármester Úr!
Kérem, hogy a fentiek alapján a döntést meghozni szíveskedjen.

Mindszent, 2020. december 02.

Tisztelettel:
dr. Végh Ibolya
jegyző

… /2020. (XII. 02.) . sz. polgármesteri határozat
Tárgy: Földgáz beszerzési eljárás nyertesének kiválasztása

Határozati javaslat
1. / A 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény (Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján úgy
határozok, hogy a Mindszent Város Önkormányzatának fenntartásában működő Keller
Lajos Művelődési Központ és Könyvtár földgáz ellátásra az E.ON Energiamegoldások
Kft.-vel kerüljön megkötésre a 2021. január 01. napjától 2021. december 31. napjáig
szóló földgáz ellátási szerződés.
2. / Felhatalmazom a jegyzőt a szerződés előkészítésére, továbbá felhatalmazom az
intézményvezetőt a szerződés aláírására.
Határidő: 2020.december 04.
Felelős:

jegyző/intézményvezető

Erről a határozatról értesítést kap:
- Zsótér Károly Sándor polgármester
- dr. Végh Ibolya jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda
- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda
- E.On Energiamegoldások Kft.
- Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője

K.m.f.

Zsótér Károly Sándor sk.
polgármester

