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Előterjesztés 
az energiamegtakarítási intézkedési terv elkészítéséről 

 
 

1. előterjesztés száma: 192/2017 
2. előterjesztést készítő személy neve: Soós Attila 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. melléklet – határozati javaslat 
2. melléklet – Menerko Kft ajánlat 
3. melléklet – Sourcing Hungary Kft ajánlat 
4. melléklet – Nádasdi Energetikai Kft ajánlat 
5. melléklet – szerződés tervezet 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:  
 Gazdálkodási Bizottság 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 
 az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 
 az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 

26.) Korm. rendelet 
 az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás alapjairól szóló 29/2014. 

(XII. 22.) rendelet  

Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 

 

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 2016. évi módosításának 
eredményeként került bevezetésre a közintézmények tulajdonában, használatában álló 
épületekre vonatkozó energiamegtakarítási intézkedési terv készítésének kötelezettsége. 
Az intézkedési tervet ötévente felül kell vizsgálni, az abban foglaltakról, a teljesítésről évente 
jelentést kell készíteni a Nemzeti Energetikusi Hálózat felé. 
 
Az intézkedési tervet intézményenként, amennyiben az intézmény több telephelyen 
helyezkedik el, akkor a telephelyek vonatkozásában is el kell készíteni, illetve az 
adatszolgáltatást is épületenként kell biztosítani. 
 
Az intézkedési terv elkészítésére ajánlatokat kértünk erre szakosodott szervezetektől és az 
alábbi ajánlatok érkeztek. 
 
Sszám Szervezet neve Ajánlat (nettó forint) Megjegyzés 
1. Sourcing Hungary Kft 30 000,-/hó határozott idő, 24 

hónap 
2. Nádas Energetikai Kft 63 000,-/hó határozott idő, 24 

hónap 
3. Menerko Kft 32 800,-/hó/intézmény határozott idő, 12 

hónap 
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Tekintettel arra, hogy a törvény a közfeladatot ellátó épületekre írja elő az intézkedési terv 
készítését, az ajánlatkérésünk a felsorolt intézményekre, azok telephelyeire terjedt ki. 
 

1. Bicskei Polgármesteri Hivatal Hősök tere 4. 

2. Bicske Városi Óvoda Árpád u. 13. 

  József A. u. 9. 

  Apponyi A. u. 2/A 

3. Művelődési Központ és Könyvtár Kossuth tér 20. 

  Kisfaludy u. 29. 

  Kossuth tér 19. 

4. Kapcsolat Központ Ady E. u. 1. 

  Ady E. u. 2. 

  Ady E. u. 17. 

  Kossuth tér 17. 

  Szent István u. 124. 

5. Bicskei Gazdasági Szervezet Kossuth u. 60-62. 

6. Bicske Városi Konyha Rózsa u. 1. (Egy épületben az Apponyi u. 2/A-val)

  Prohászka O. u. 3. 

  Szent István u. 42. 

7. Tanoda Bihari u. 9.  

8.  Járási Hivatal Kossuth tér 14.  

  Kossuth tér 16.  

 
Az önkormányzat tulajdonában álló iskolaépületeket a vagyonkezelési szerződések tartalma 
miatt nem szerepeltettük az ajánlatkérésben. 
 
Az ajánlatok közül az energetikai beszerzésinkben közreműködő Sourcing Hungary Kft 
ajánlata a legkedvezőbb, a szakmai tapasztalatukat az elmúlt évek együttműködése is 
alátámasztja. 
 
A megbízáshoz szükséges költségek – 720.000,-Ft+Áfa, összesen bruttó 914.400,-Ft – 2017. 
évre eső részét a 2017. évi költségvetés dologi kiadásainak terhére, a további forrást pedig az 
adott év költségvetésében tervezzük. 

Bicske, 2017. június 19. 

Tisztelettel: 

Pálffy Károly 
polgármester 
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1. melléklet a 192/2017. számú előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: Energiamegtakarítási intézkedési terv készítése 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1. a beérkezett ajánlatok alapján a Sourcing Hungary Kft-vel (1138 Budapest, Madarász 
Viktor utca 47-49.) köt szerződést az energiamegtakarítási intézkedési terv 
elkészítésére, az energiahatékonysági szemléletformálás szakmai támogatására, 

2. a megbízás 24 hónap időtartamra. havi 30.000,-Ft+Áfa díj ellenében jön létre az alábbi 
intézmények, épületek vonatkozásában: 

1. Bicskei Polgármesteri Hivatal Hősök tere 4. 

2. Bicske Városi Óvoda Árpád u. 13. 

  József A. u. 9. 

  Apponyi A. u. 2/A 

3. Művelődési Központ és Könyvtár Kossuth tér 20. 

  Kisfaludy u. 29. 

  Kossuth tér 19. 

4. Kapcsolat Központ Ady E. u. 1. 

  Ady E. u. 2. 

  Ady E. u. 17. 

  Kossuth tér 17. 

  Szent István u. 124. 

5. Bicskei Gazdasági Szervezet Kossuth u. 60-62. 

6. Bicske Városi Konyha 
Rózsa u. 1. (Egy épületben az Apponyi u. 2/A-

val) 

  Prohászka O. u. 3. 

  Szent István u. 42. 

7. Tanoda Bihari u. 9.  

8.  Járási Hivatal Kossuth tér 14.  

  Kossuth tér 16.  

 
3. a megbízási díj fedezetére az idei évben a 2017. évi költségvetés dologi kiadásainak 

terhére biztosít forrást, a további évek vonatkozásában a fedezetet az adott év 
költségvetésében biztosítja. 

4. felhatalmazza a polgármestert a mellékelt szerződéstervezet aláírására. 
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Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: Polgármester 
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MENERKO Kft. 

2176 Erdőkürt, Táncsics út 39/A. 

www.menerko.hu, info@menerko.hu 

Ajánlat Bicske város részére 

Energiamegtakarítási intézkedési terv elkészítésére 

 

A kapott információk alapján az alábbi ajánlatot dolgoztunk ki Bicske városának az I. 

mellékletben felsorolt intézményeinek az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 

szerinti energiamegtakarítási intézkedési terv elkészítésére: 

Az ajánlat tartalma: 

1. Állapotfelmérés 

- Az épületek általános hőtechnikai állapotrögzítése,  

- fűtési és meleg víz készítési rendszer állapotfelvétele,  

- fogyasztási mérők mennyiségi, kapacitás-béli meghatározása. 

 

2. Ötéves energiamegtakarítási intézkedési terv elkészítésének támogatása 

Az Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által elkészített és az energiahatékonysági 

tájékoztató honlapon közzétett minta szerinti energiamegtakarítási intézkedési terv 

elkészítésének a támogatása, mely az alábbiakat tartalmazza: 

 

2.1 Elemzések elvégzése: 

- az intézmények jelenlegi energiateljesítményének megállapítása;  

- az alkalmazott energiahordozók és költségeik meghatározása; 

- az intézmények energiafolyamatainak és energiamérlegének megállapítása;  

- a fogyasztási trendek, bázisértékek és fajlagos értékek meghatározása; 

- energiafogyasztások és befolyásoló tényezők ismertetése; 

- energiateljesítmény-tényezők kiértékelése; 

- az energiapazarlási pontok megkeresése és bemutatása; 

- a költséghatékonyabb energia-felhasználási módok feltárása és elemzése, kitérve 

a megújuló energiaforrások alkalmazásának lehetőségére, valamint a fejlettebb 

üzemeltetési eljárások és esetleges új berendezések bemutatására. 

 

2.2 Energia megtakarítási intézkedési terv elkészítése: 

- a felmérés során elvégzett elemzések összefoglalása és kiértékelése; 

- a következő 5 évben javasolt intézkedések felsorolása; 

- az intézkedések várható költségeinek és az általuk elérhető megtakarítások 

becslésének összegzése; 

- energiahatékonyság-növelési lehetőségek jelentése az alábbi kategóriákra 

bontva: 

 Beruházást nem igénylő rövidtávú beavatkozások  

 Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások 

 Beruházással járó intézkedések 

http://www.menerko.hu/
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MENERKO Kft. 

2176 Erdőkürt, Táncsics út 39/A. 

www.menerko.hu, info@menerko.hu 

 Forrás esetében (pályázat, támogatás) megvalósítható 

beruházással járó intézkedések 

 

3. Éves jelentés elkészítésének támogatása 

Az energiamegtakarítási intézkedési terv végrehajtásáról, teljesítéséről szóló éves jelentés 

elkészítésének és ennek tárgyévet követő év március 31-ig történő megküldésének támogatása 

a Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes irodája felé. 

 

4. Energiafogyasztási és energetikai adatok feltöltése 

A feltüntetett épületekre vonatkozó energiafogyasztási adatok feltöltése a Nemzeti Energetikusi 

Hálózat által működtetett online felületen.  

Az adatszolgáltatás alapja a Megbízó által biztosított fogyasztási adatok, számlák. 

 

5. Energiahatékonysági szemléletformálás 

 

Az energiahatékonysági tájékoztató honlapon közzétett módszertan alapján az épületek 

használóinak energiahatékonysági szemléletformálásának elősegítése. 

 

6. Energetikai adatok feltöltése. 

 

A Nemzeti Épületenergetikai Rendszerben nyilvántartott energetikai adatok feltöltése az online 

felületen elérhető Nemzeti Épületenergetikai Rendszerbe. 

Az adatszolgáltatás alapja a Megbízó által biztosított fogyasztási adatok, számlák. 

 

Díjazás: 32.800 Ft + Áfa / intézmény havi díj, mely tartalmazza a felsorolt feladatokat. 

A havi díj csak minimum 1 éves határozott időre szóló szerződés megkötése esetén érvényes. 

 

A havi díj tartalmazza az állapotfelméréshez és az energiamegtakarítási intézkedési terv 

elkészítéséhez szükséges egyszeri kiszállás költségét. 

Ezen felül a további kiszállás költsége: 30.000 Ft/alkalom + Áfa. 

 

Fizetési feltétel: Havonta, számla keltétől számított 15 napos átutalás. 

Ajánlat érvényessége: 2017.06.12.  

 

Bízva ajánlatunk kedvező elbírálásában, üdvözlettel: 

 
Erdőkürt, 2017.06.01. 

 

Molnár Boglárka 

Ügyvezető 

 

http://www.menerko.hu/
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MENERKO Kft. 

2176 Erdőkürt, Táncsics út 39/A. 

www.menerko.hu, info@menerko.hu 

 

I. Melléklet – Az intézmények felsorolása 

ID Intézmény Intézmények fogyasztási helyei 

1 Bicskei Polgármesteri Hivatal 2060 Bicske, Hősök tere 4. 

2 Bicske Városi Óvoda 

2060 Bicske, Árpád u. 13. 

2060 Bicske, József A. u. 9. 

2060 Bicske, Apponyi A. u. 2/A 

3 Művelődési Központ és Könyvtár 

2060 Bicske, Kossuth tér 20. 

2060 Bicske, Kisfaludy u. 29. 

2060 Bicske, Kossuth tér 19. 

4 Kapcsolat Központ 

2060 Bicske, Ady E. u. 1. 

2060 Bicske, Ady E. u. 2. 

2060 Bicske, Ady E. u. 17. 

2060 Bicske, Kossuth tér 17. 

2060 Bicske, Szent István u. 124. 

5 Bicskei Gazdasági Szervezet 2060 Bicske, Kossuth u. 60-62. 

6 Bicske Városi Konyha 

2060 Bicske, Rózsa u. 1.  

2060 Bicske, Prohászka O. u. 3. 

2060 Bicske, Szent István u. 42. 

7 Tanoda 2060 Bicske, Bihari u. 9. 

8 Járási hivatal 
2060 Bicske, Kossuth tér 14.  

2060 Bicske, Kossuth tér 16.  

 

 

 

 

http://www.menerko.hu/
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MENERKO Kft. 

2176 Erdőkürt, Táncsics út 39/A. 

www.menerko.hu, info@menerko.hu 

Referenciák 

 

 

 

http://www.menerko.hu/


                       SOURCING HUNGARY KFT 
 

 
 

Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. 
 

AJÁNLATA 
 

Bicske Város Önkormányzata 

részére 
 

 
 
 

Közintézmények Energiahatékonysági Feladatellátására 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készítette: Sourcing Hungary Kft. 
Budapest, 2017. június 1. 
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I. Sourcing Hungary Kft. – A független beszerzési szakértő 
 
A Sourcing Hungary Kft. Magyarország piacvezető független energetikai és beszerzési szakértő 
szervezete. Küldetésünk szakértő szolgáltatóként a legnagyobb pénz, idő és energia megtakarítás 
elérése ügyfeleink számára.  
A társaság szakemberei beszerzési és tanácsadói tapasztalattal rendelkeznek versenyszférában és állami 
szférában egyaránt. Eszközök, módszerek és technikák segítségével támogatást biztosítunk egyaránt a 
stratégiai (Sourcing) és operatív (Procurement) beszerzési folyamatokban. Szakértőink hazai 
nagyvállalatoknál, intézményeknél több ezer beszerzési projektben nyújtottak segítséget, amelynek 
eredményeképpen partnereink jelentős megtakarítást realizáltak. Cégünk belső és külső erőforrások 
(iparági szakértők, tanácsadók, szoftverek, megoldások stb.) bevonásával biztosítja a sikeres projekt 
lebonyolításához szükséges know-how-t, szaktudást, tapasztalatokat és bevált gyakorlatokat. Szakértő 
tanácsadói csapatunk célja, hogy a projekteket oly módon támogassuk, hogy jelentős erőforrás- és költség 
megtakarítást eredményezzen. 
Társaságunk ez idáig közbeszerzési tanácsadó szervezetként illetve Felelős Akkreditált Közbeszerzési 
Szaktanácsadói útján mintegy 370 energia beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárást bonyolított le 
villamos- és földgáz energia témakörben 88 milliárd forintos beszerzési összértékben, 970 fogyasztó 
(több mint 200 önkormányzat, MJV, fővárosi kerület, Főváros) számára, 42 000 fogyasztási helyen 
több mint 15,5 milliárd forintos megtakarítással hozzájárulva az állami költségvetésből gazdálkodó 
szervezetek eredményesebb működéséhez. 
 
Tények:  

 Több mint 4 000 elégedett ügyfél 
 404 milliárd forintos beszerzési érték 
 40 milliárd forintos realizált megtakarítás 
 9 év alatt több mint 8000 sikeres beszerzési projekt lebonyolítása 
 Több mint 6000 elektronikus aukció, árlejtés lebonyolítása 
 8 369 GWh versenyeztetett villamos energia mennyiség 
 1 978 millió m3 versenyeztetett földgáz energia mennyiség 

 

II. Energia tenderek – Tapasztalatok, eredmények 
Társaságunk célja, hogy a piacon elérhető módszerek, technikák és a rendelkezésünkre álló piaci 
információk birtokában megbízóink számára megtakarításokat és a legjobb feltételeket érjük el. 
Szolgáltatásainknak köszönhetően partnereink jellemzően 2,00-25,00%-os megtakarítást értek az 
aktuális ár, vagy a saját hatáskörben elért legjobb ajánlatokhoz képest! 

Földgáz energia beszerzések 
Partner / Szektor  Éves mennyiség Elért megtakarítás* 
Gyógyszergyár 14.000.000 m3 0,23 Ft/m3 – 0,3% 
Élelmiszer gyártó   1.000.000 m3 4,30 Ft/m3 – 4,5% 
Fémipari gyártó   7.000.000 m3 1,80 Ft/m3 – 2,2% 
Csomagolóipari társaság   9.000.000 m3 1,40 Ft/m3 – 1,8% 

 
Villamos energia beszerzések 

Partner / Szektor  Éves mennyiség Elért megtakarítás* 
Sütőipari társaság   5.000.000 kWh 2,10 Ft/kWh – 8,2% 
Vegyipari társaság 20.000.000 kWh 1,05 Ft/kWh – 4,9% 
Gépipari gyártó   2.500.000 kWh 1,70 Ft/kWh – 6,9% 
Fémipari gyártó 40.000.000 kWh 3,34 Ft/kWh – 5,7% 



SOURCING HUNGARY KFT. 
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III. Referenciák – Több mint 4000 elégedett ügyfél   
 
 

Referenciák - versenyszféra: 

 
 

Referenciák - közbeszerzés: 

 

 

 



SOURCING HUNGARY KFT. 
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Kiemelt referenciák – Több mint 200 önkormányzat 

 

 
 

Kiemelt referenciák – Fővárosi kerületek és megyei jogú városok 

 

  



SOURCING HUNGARY KFT. 
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IV. Szolgáltatási csomag 
 
 

 
Sourcing Közintézmények Energiahatékonysági Feladatellátása 
 

A Közintézmények Energiahatékonysági Feladatainak támogatása keretében a Fogyasztó számára az 
alábbi – jogszabályok által előírt – feladatokat látjuk el a közintézmények tulajdonában és használatában 
álló, közfeladat ellátását szolgáló épület üzemeltetése és fenntartása tekintetében, a rendelkezésre 
bocsájtott adatok alapján: 

 

 ötévente energia megtakarítási intézkedési terv készítése 

 éves jelentés készítése és megküldése a Nemzeti Energetikusi Hálózat irodájának a terv 
megvalósulásáról 

 havonta az épületek fogyasztási adatainak bejelentése a Nemzeti Energetikusi Hálózat online 
rendszerén keresztül 

 a Nemzeti Épületenergetikai Rendszerben nyilvántartott energetikai adatok feltöltése az online 
(neer) rendszerbe 

 az épület használóinak energiahatékonysági szemléletformálása 
 
 



SOURCING HUNGARY KFT. 
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V. Kereskedelmi ajánlat  
 

Szolgáltatási csomag – a IV. pont tartalma alapján 

 

Fix díj alapú díjazás 

 

Sourcing Hungary megbízási díj: 30 000 Ft/hónap + ÁFA 

 

A Közintézmények Energiahatékonysági Feladatainak támogatása a szerződés mindkét fél által 
történő aláírását követő naptól történik. 

 

Az első számla kiállítása a szerződés hatályba lépését követő hónap első munkanapja, 30 napos fizetési 
határidővel. 

 

Az ajánlat érvényes a megküldéstől számított 60 naptári napig.  

 

 

 

VI. Ajánlattevő  
 

Sourcing Hungary Kft. 

Adószám: 14198391-2-41, Cégjegyzékszám: 01-09-893344 

Képviselő: Szentpétery Arnold, ügyvezető 

Cím: H-1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. 

Telefon: +36-1-769-13-92, Fax: +36-1-877-6275  

Email: sourcing@sourcing.hu, web: www.sourcing.hu 

 
 



 
 Nádas Energetikai Kft.  (1) 720 6699  www.energetikai-szakreferens.com 
 

Oldal: 1 

  Nádas Energetikai Kft. 
1186 Budapest, Margó Tivadar utca 274-276. 

 (20) 367-3179              (1) 720-6699 

 www.energetikai-szakreferens.com 

 info@energetikai-szakreferens.com 

 

Soós Attila részére 

Bicske Város Önkormányzata  

soos.attila@bicske.hu 

 

Tárgy: Energetikai szakreferens szolgáltatás, árajánlat 

 

Tisztelt Soós Attila! 

 

Köszönjük megkeresését az energiamegtakarítási intézkedési terv elkészítésével kapcsolatban! 

 

A jogszabályokban felsorolt feladatok két fő részre oszthatóak: 

 

 egyszeri teljesítésű részfeladatok (intézkedési terv minden érintett épületre, adatok 

feltöltése NÉR-be) 

 folyamatos teljesítésű részfeladatok (intézkedési terv végrehajtásáról éves jelentés készítése, 

havi adatszolgáltatás az energiafogyasztási adatokról) 

 

A fentieken kívül természetesen a későbbiek során lehetőséget biztosítunk egyedi igények 

figyelembevételével kiegészíteni árajánlatunkat.  

 

Mivel az energiamegtakarítási intézkedési terv elkészítésére vonatkozó, kötelező erejű módszertant 

sem a 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról, sem a 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az 

energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról nem ír elő, az intézkedési terveket az MEKH 

által közzétett minta szerint készítjük el. 

 

Igazodva a közintézmények igényeihez, három csomagot dolgoztunk ki. 

MINIMUM CSOMAG: Minimális műszaki tartalom, amivel teljesíthetőek az előírások. 

OPTIMUM CSOMAG: Minden kapcsolódó részfeladat elvégzése és szakmai támogatás biztosításai. 

KOMFORT CSOMAG: Teljeskörű folyamatos energetikai szolgáltatás, közintézményekre szabva. 

 

 

Hivatkozási szám: EIT/2017/126 
 
Kapcsolattartó: Égető Imre 
Elérhetősége: 06-1/720-6699 
 

http://www.energetikai-szakreferens.com/
mailto:info@energetikai-szakreferens.com
mailto:soos.attila@bicske.hu
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1. Energetikai tanúsítvány elkészítése   OPTIMUM  KOMFORT  

 

Energetikai tanúsítvány kiállítása szükséges minden érintett épület esetében. Az energetikai 

tanúsítvány helyszíni szemle és tervdokumentáció alapján, a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 

alapján készül. Elektronikus hitelesítését az Országos Építésügyi Hatóság végzi. 

 

 

2. Energiamegtakarítási Intézkedési Terv készítése  MINIMUM OPTIMUM KOMFORT  

 

Az energetikai tanúsítvány, helyszíni szemlék, ill. a vizsgált épület tényfogyasztási adatai alapján 

lehetséges kiállítani. A terv legalább a következőket tartalmazza minden épület esetén: 

 épület alapadatai 

 minimum 20 db intézkedési javaslat 

 intézkedések típusa 

 intézkedés hatására létrejövő energiafelhasználás csökkenés becslése 

 intézkedési terv dokumentálása az MEKH által kiadott minta alapján 

 

3. Személyes ill. telefonos konzultációs lehetőség  MINIMUM OPTIMUM KOMFORT 

 

Folyamatos lehetőséget biztosítunk telefonos konzultációra a terv elkészítését követő 12 hónapon 

belül az alábbi témakörökben: 

 energiamegtakarítási intézkedési terv értékelése 

 intézkedések megvalósításának javasolt sorrendjének kialakítása 

 az intézkedési tervben nem szereplő, de kapcsolódó kérdések megválaszolása 

 kötelező adatszolgáltatáshoz kapcsolódó adminisztratív kérdésekben (havi, éves) 

 Nemzeti Épületenergetikai Rendszerbe való feltöltés 

 

Évente 1 alkalommal lehetőséget biztosítunk személyes konzultációra is. 

 

4. Folyamatos adatszolgáltatás + energiahatékonysági szemléletformálás (OPCIONÁLIS) KOMFORT 

 

Vállaljuk, hogy a jogszabályban rögzített adatszolgáltatási kötelezettségek között részletezett 

feladatokat elvégezzük. Ezek tételesen: 

 energiamegtakarítási intézkedési terv végrehajtásáról szóló éves jelentés elkészítése 

tárgyévet követő év március 31-ig 

 energiafogyasztási adatok havi jelentése, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig 

 Nemzeti Épületenergetikai Rendszerbe való energetikai adatfeltöltés (egyszeri) 

 energiahatékonysági szemléletformálást segítő módszertan kialakítása 
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MINIMUM csomag vállalási díja (csak intézkedési tervek készítése) 

 

19 db intézkedési terv készítésére vonatkozó indikatív árajánlatunk: 

 

677.000 Ft + ÁFA 

 

 OPTIMUM csomag vállalási díja (energetikai tanúsítványok, intézkedési tervek készítése) 

 

19 db intézkedési terv és a hiányzó energetikai tanúsítvány készítésére vonatkozó indikatív 

árajánlatunk: 

 

1.247.000 Ft + ÁFA 
 
 

KOMFORT csomag vállalási díja (energetikai tanúsítványok, intézkedési tervek, folyamatos 

adatszolgáltatás, szemléletformálás) 

 

A csomag jellegéből adódóan folyamatos teljesítésű, így ennek választása esetén havidíjas 

konstrukcióban tudjuk nyújtani. Az ár min. 2 éves határozott idejű szerződés megkötése esetén 

érvényes. 

 

63.000 Ft + ÁFA / hó 

 
 

Az árajánlat tartalmaz minden kapcsolódó költséget a felsorolt pontok vonatkozásában.  

 

Reméljük ajánlatunk elnyeri tetszésüket és megrendelésükkel tovább gyarapítják elégedett ügyfeleink 

számát. 

 

Kelt: Budapest, 2017. május 31. 
 

 
Üdvözlettel:    

 

Nádas Krisztián 

ügyvezető 
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SZERZŐDÉS 
Közintézmények energiahatékonysági feladatainak támogatása 

Sourcing szerződésszám: 2017/ 
 

amely létrejött egyrészről 
a Bicske Város Önkormányzata (székhely: 2060 Bicske, Kossuth tér 14, adószám: 15727048-2-07), 
mint Megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő, 
 
másrészről a 
Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49., 
cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41), mint Vállalkozó, a továbbiakban: 
Vállalkozó, 
 
együtt Felek között, alábbiak szerint: 
 
I. A szerződés tárgya 
 
Közintézmények energiahatékonysági feladatainak támogatása a II. pontban meghatározott tartalom 
szerint Megrendelő részére.  
 
II. A tevékenység részletes leírása 
 

Közintézmények energiahatékonysági feladatainak támogatása 
 

1. Állapotfelmérés. 
Az épületek általános hőtechnikai állapotrögzítése, fűtési és meleg víz készítési rendszer 
állapotfelvétele, illetve fogyasztási mérők mennyiségi, kapacitás-béli meghatározása. 

2. Ötéves energiamegtakarítási intézkedési terv elkészítésének támogatása. 
Az Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által elkészített és az energiahatékonysági 
tájékoztató honlapon közzétett minta szerinti energiamegtakarítási intézkedési terv 
elkészítésének a támogatása. 

3. Éves jelentés elkészítésének támogatása. 
Az energiamegtakarítási intézkedési terv végrehajtásáról, teljesítéséről szóló éves jelentés 
elkészítésének és ennek tárgyévet követő év március 31-ig történő megküldésének támogatása a 
Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes irodája felé. 

4. Energiafogyasztási és energetikai adatok feltöltése. 
Megrendelő 1. számú mellékletben feltüntetett épület(ek)re vonatkozó energiafogyasztási 
adatok feltöltése a Nemzeti Energetikusi Hálózat által működtetett online felületen. 

5. Energiahatékonysági szemléletformálás. 
Az energiahatékonysági tájékoztató honlapon közzétett módszertan alapján az épület(ek) 
használóinak energiahatékonysági szemléletformálásának elősegítése. 

6. Energetikai adatok feltöltése. 
A Nemzeti Épületenergetikai Rendszerben nyilvántartott energetikai adatok feltöltése az online 
felületen elérhető Nemzeti Épületenergetikai Rendszerbe. 
. 

III. Felek jogai és kötelezettségei 
 

1. Megrendelő garantálja Vállalkozó részére, hogy a feladatok teljesítéséhez szükséges Vállalkozó 
által igényelt információkat teljeskörűen rendelkezésre bocsátja, és a kijelölt határidőket 
betartja. Vállalkozó nem vállal felelősséget Megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatok 
valódiságáért és teljességéért. 

2. A felhasználási helyek meghatározását a II. pontban meghatározott tevékenység 
vonatkozásában az I. számú melléklet tartalmazza. Amennyiben a felhasználási helyek köre 
megváltozik, Vállalkozó jogosult a vállalkozói díj felülvizsgálatára. 

3. Vállalkozó kapcsolattartót jelöl ki, aki a II. pontban szereplő szolgáltatásokkal kapcsolatban 
rendelkezésre áll. 
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4. Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében közvetített szolgáltatást saját költségére igénybe 
vehet. 

5. Vállalkozó felelőssége a jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítése során legfeljebb a jelen 
szerződés V. pontjában meghatározott díj mértékéig terjed. 

6. Vállalkozó rendelkezik a tárgyi tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítással. A kötvény 
száma: 95635001961781200. 

7. A Felek kapcsolattartási adataiban bekövetkezett változás esetén Felek nem követelik meg a 
szerződés módosítását, az adatváltozás tudomásra juttatásához elegendő a másik félhez intézett 
egyoldalú, írásbeli nyilatkozat. 

  
IV. A szerződés hatálya és határidői  
 
A Felek jelen szerződést határozatlan időtartamra kötik. A szerződés az aláírás napján lép hatályba és 
rendes felmondással 24 hónapig napjáig nem, azt követően bármely fél által 60 napos határidővel 
fordulónapra (szerződés hatálybalépésének megfelelő hónap és nap) mondható fel. Vállalkozó 
Megrendelő részére a szerződés hatálya alatt folyamatos szolgáltatást nyújt, ennek alapján Felek 
tudomásul veszik, hogy jelen szerződés teljesítése folyamatos. 
 
V. Vállalkozói díj 
 
A II. pontban rögzített szolgáltatásra vonatkozó díjat Felek közös megegyezéssel 30.000 Ft/hónap + 
ÁFA, azaz harmincezer forint/hónap + Áfa mértékben határozzák meg. 
A szerződés tárgyát képező szolgáltatás ÁFA köteles, amelynek mértéke a mindenkori érvényes 
jogszabályokban foglalt mértékű, szerződéskötéskor 27%. 
A Vállalkozó által kiállított számlát Megrendelő átutalással egyenlíti ki a kiállítástól számított 30 napon 
belül, Vállalkozó számlán szereplő számú bankszámlájára. 
Az első számla kiállítása a szolgáltatás teljesítésének megkezdését követő hónap első munkanapján, 
majd azt követően havi rendszerességgel történik. 
A fizetési határidő be nem tartása esetén Megrendelő köteles késedelmi kamatot fizetni a mindenkor 
hatályos Polgári Törvénykönyvben meghatározott vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően. 
Amennyiben jogszabályi változás Vállalkozó számára a II. pontban foglalt szolgáltatáson felül 
többletkötelezettséget állapít meg, Vállalkozó jogosult a jelen pontban meghatározott díj 
felülvizsgálatára. 
Megrendelő kijelenti, hogy abban az esetben is elismeri Vállalkozó szerződésszerű teljesítését, valamint 
jogosultságát a fentiekben meghatározott díjra, amennyiben a szerződés hatálya alatt nem vette teljes 
körűen igénybe a II. pont alpontjaiban meghatározott valamennyi tevékenység nyújtását/teljesítését 
Vállalkozó részéről. 
 
VI. Titoktartás 
 
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglalt megállapodások, valamint a Felek által 
egymáshoz eljuttatott adatok és dokumentumok a lehető legnagyobb mértékben bizalmasak, és annak is 
kell maradniuk. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítése 
során tudomásukra jutó valamennyi információt és adatot bizalmasan kezelnek és gondoskodnak arról, 
hogy alkalmazottaik és esetleges alvállalkozóik is ezen adatokat bizalmasan kezeljék. 
Megrendelő jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy Vállalkozó az elvégzett tevékenységét 
referenciaként felhasználja és Megrendelő logóját a referenciái között feltüntesse. 
 
VII. Irányadó jog, vitás kérdések rendezése 
 
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, különösen a 
Polgári Törvénykönyv rendelkezési az irányadók. 
Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitáikat egymás között, 
elsősorban békés úton rendezik. Ennek sikertelensége és eredménytelensége esetére hatáskörtől függően 
a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság, illetőleg az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik 
ki. 
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Jelen szerződés – és annak mellékletei – 2 egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet 
szerződő Felek – elolvasás és értelmezés után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellően 
meghatalmazott képviselőik útján jóváhagyólag írták alá. 
 
Bicske, 2017. június 22. Budapest, 2017. 

 
 

 
 

 
 

Bicske Város Önkormányzata

Szentpétery Arnold 
Ügyvezető 

Sourcing Hungary Kft. 
Megrendelő nevében Vállalkozó nevében 
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1. számú melléklet 

 
Felhasználási helyek 

 
 

1. Bicskei Polgármesteri Hivatal Hősök tere 4. 

2. Bicske Városi Óvoda Árpád u. 13. 

  József A. u. 9. 

  Apponyi A. u. 2/A 

3. Művelődési Központ és Könyvtár Kossuth tér 20. 

  Kisfaludy u. 29. 

  Kossuth tér 19. 

4. Kapcsolat Központ Ady E. u. 1. 

  Ady E. u. 2. 

  Ady E. u. 17. 

  Kossuth tér 17. 

  Szent István u. 124. 

5. Bicskei Gazdasági Szervezet Kossuth u. 60-62. 

6. Bicske Városi Konyha Rózsa u. 1. (Egy épületben az Apponyi u. 2/A-val)

  Prohászka O. u. 3. 

  Szent István u. 42. 

7. Tanoda Bihari u. 9.  

8.  Járási Hivatal Kossuth tér 14.  

  Kossuth tér 16.  
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