A Képviselő-testület 322/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozatának melléklete
SZERZŐDÉS
Földgáz és villamosenergia beszerzések hivatalos
közbeszerzési tanácsadói szakmai támogatása
1. számú módosítás
Sourcing szerződésszám: 2017/
amely létrejött egyrészről a
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata (székhely: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád
utca 176.; adószám: 15725228-2-04; képviseli: Varga Gusztáv polgármester) mint
megbízó, a továbbiakban: Megbízó,
másrészről a
Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca
47-49.; cégjegyzékszám: 01-09-893344; adószám: 14198391-2-41, képviseli: Szabados
László cégvezető) mint megbízott, a továbbiakban: Megbízott,
együtt Felek között az alábbiak szerint:
I. Preambulum
Felek 2015. augusztus 17. napján kötöttek szerződést (a továbbiakban: Szerződés)
Megbízó földgáz és villamos energia beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásainak
közbeszerzési tanácsadói minőségben történő teljes körű lefolytatása céljából, valamint
az energia beszerzéshez és vételezéshez kapcsolódó feladatok szakmai támogatása
tárgyában.
II. Kiegészítés
A Szerződés I. pontja kiegészül a következővel:
Közintézmények energiahatékonysági feladatainak támogatása a II.D) pontban
meghatározott tartalom szerint Megbízó részére.
A Szerződés II. pontja kiegészül az alábbiakkal:
D) 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.
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2. Ötéves energia-megtakarítási 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 energia-megtakarítási 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.
Megbízó 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.
A Szerződés V. A szolgáltatás ellenértéke 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
Eredeti szövegezés: „A II. pontban rögzített szolgáltatási csomagra vonatkozó díjat
Felek közös megegyezéssel 30.000 Ft/hónap + ÁFA mértékben határozzák meg. A
szerződés tárgyát képező szolgáltatás ÁFA köteles, amelynek mértéke a mindenkori
érvényes jogszabályokban foglalt mértékű, szerződéskötéskor 27%.” szövegrész helyére
Módosított szövegezés: „A II. pontban rögzített szolgáltatási csomagra vonatkozó díjat
Felek közös megegyezéssel 50.000 Ft/hónap + ÁFA, azaz ötvenezer forint/hónap + Áfa
mértékben határozzák meg. A szerződés tárgyát képező szolgáltatás ÁFA köteles,
amelynek mértéke a mindenkori érvényes jogszabályokban foglalt mértékű,
szerződéskötéskor 27%.” szöveg kerül.
III. Felek jogai és kötelezettsége
A Szerződés jelen kiegészítéssel egységes egészként értelmezendő, a Szerződés
fentiekben nem említett rendelkezéseit Felek változatlan tartalommal fenntartják.
Jelen szerződés kiegészítés és módosítás az aláírása napján lép hatályba.
Jelen szerződés kiegészítés 2 egymással szó szerint megegyező példányban készült,
melyek közül egy példány Megbízót, egy példány pedig Megbízottat illeti meg.
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Felek jelen szerződés kiegészítést – elolvasás és közös értelmezés után – mint
akaratukkal mindenben megegyezőt kellően meghatalmazott képviselőik útján
jóváhagyólag írták alá.

Mezőkovácsháza, 2017. szeptember

Varga Gusztáv
Polgármester
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
Megbízó nevében

Budapest, 2017.

Szabados László
Cégvezető
Sourcing Hungary Kft.
Megbízott nevében

