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1.

Professzionális energiabeszerzés

Az energia költségek csökkentésére nemzetközileg is népszerű szolgáltatásokat kínálunk
partnereink számára. Szolgáltatásaink célja, hogy a piacon elérhető módszerek,
technikák és rendelkezésünkre álló piaci információk birtokában partnereink számára
megtakarításokat és a legjobb feltételeket érjük el a szabadpiaci körülmények között.
Társaságunk hivatalos közbeszerzési tanácsadó szervezetként biztosítja a komplett
közbeszerzési eljárások lebonyolítását, az eljárások energia szakértői beszerzést
előkészítő feladatok elvégzését, valamint a versenyszférában népszerű elektronikus
árlejtés lebonyolítását. (mellékeltünk egy tájékozatót az energia piacról és
eredményeinkről)
RÓLUNK – Több, mint 550 fogyasztónak segítettünk az energia beszerzésben
Sourcing Hungary Kft. egy energia beszerzésekre szakosodott társaság. Szakértőink által
támogatott projektekben, az elmúlt időszakban 550 fogyasztónál összességben 88
milliárd forintos összértékben bonyolítottunk le energia tendereket,
ajánlatéréseket. Szakértő tanácsadói csapatunk célja, hogy a projekteket oly módon
támogassuk, hogy, jelentős erőforrás- és költség megtakarítást eredményezzen.
Független szakértői pozíciónkban meggyőződésünk, hogy partnereink jelentős előnyöket
érhetnek el segítségünknek köszönhetően. Díjaink rendszerint megtakarítás alapúak, így
garanciát vállalunk a sikerre. Partnereink összesen 3000 millió forintos megtakarítást
realizáltak.
Referenciák – állami szféra: Borsod Volán Zrt., Budapesti Gazdasági Főiskola, Dabas
Város Önkormányzata és Intézményei, Duna TV, Eger MJV Önkormányzata és
Intézményei, Heves Megye Önkormányzatának intézményei, Pannon Egyetem, Rendőr
Tiszti Főiskola, Somló Volán Zrt., Vas Megyei Markusovszky Kórház, Toldy Ferenc
Kórház-Rendelőintézet Cegléd, Szent István Egyetem, Távhő szolgáltató társaságok…
további referenciák: www.sourcing.hu
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2.

FÖLDGÁZ ENERGIA BESZERZÉS – Állami szervezetek
számára is kötelező a szabadpiacra lépés

Az elmúlt időszakban gáz energia beszerzésekben 450 millió m3 mennyiségben
nyújtottunk segítséget, bonyolítottunk le ajánlatkérést és tendereket. Partnereink
szolgáltatásainknak köszönhetően, jellemzően 2,00-19,00 %-os megtakarítást értek!
Ez fajlagosan 0,5 - 20,0 Ft/m3 realizált megtakarítást jelentett. Több esetben a
megtakarítás bázisát saját energetikus csapat, vagy beszerzési osztály, valamint külsős
tanácsadó által elért eredményekhez képest viszonyítottuk
A 2008. június 25-én megjelent új GET szerint alapján a 100m3/óra fogyasztás
meghaladó fogyasztóknak 2009. július elsejétől szabadpiacról kötelező vételezni a
gázenergiát, valamint 2010. július elsejétől a 20m3/óra fogyasztást meghaladó
fogyasztók is szabad piaci vételezésre kötetezettek.

3.

PROFESSZIONÁLIS VILLAMOS ENERGIA BESZERZÉS –
Szabad piacra lépés, jelentős megtakarítás

Partnereink szolgáltatásainknak köszönhetően, jellemzően 8-40%-os megtakarítást
értek az egyetemes szolgáltatói árakhoz képest! Ez fajlagosan 0,5-7,5 Ft/kWh realizált
megtakarítást jelentett. A villamos energiaárak az elmúlt időszakban jelentősen
csökkentek, ami az állami szervezetek számára jelentős megtakarítást hordoz a szabad
piacra lépéssel. A villamos energia árakat, mint tőzsdei termék árait a piaci mozgások,
kereslet-kínálati tényezők határozzák meg. A korábbi évben lezajlott recesszió, termelés
csökkenés, a villamos energia keresletet jelentősen csökkentett, így az árak folyamatosan
csökkentek. A mélypont kitűnő lehetőség a fogyasztóknak, hogy az egyetemes
szolgáltatásban érvényes feltételek mellett alacsonyabb árakat érjenek el a szabad
piacon. A piacra lépés értékhatártól függően közbeszerzés köteles, bizonyos fogyasztók
mentességet élvezhetnek. A piacra lépést célszerű megfelelő tapasztalattal rendelkező
tanácsadóra bízni, hiszen egy rossz feltétel rendszer, vagy egy rossz időzítés jelentősen
magasabb költségeket generálhat.

4.

SZOLGÁLTATÁSAINK – Komplett közbeszerzés lebonyolítása
egy kézből

Társaságunk hivatalos közbeszerzési tanácsadó szervezetként a komplett közbeszerzési
eljárás lebonyolítását biztosítja. Szakértőink a teljes folyamat támogatása mellett a
legkedvezőbb pozíció elérésére törekszenek. Egy professzionálisan elkészített beszerzési
eljárást a kereskedők is szívesen kezelnek, mivel minden információt biztosítunk
számukra. Társaságunk az általunk szervezett tendereket rendszerint elektronikus
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árlejtéssel támogatta, amelynek köszönhetően realizáljuk a piacon elérhető legjobb
árszintet partnereink részére. Az aukció során a kereskedők valós időben (1-3 óra) az
internet segítségével egy zárt elektronikus piactéren versenyeznek a kiírt mennyiségre. A
módszernek köszönhetően tapasztalatok szerint a hagyományos eljárásokhoz
képest további 3%-10%-os megtakarítás érhető el.
Szolgáltatásunk – komplett beszerzés egy kézből:












Beszerzést előkészítő szakértői munka
Jelenlegi szerződések felülvizsgálata, költségelemzés
Fogyasztás adatok rendszerezése, letöltése, megtakarítási potenciál
meghatározása
A piacra lépés folyamatának, ütemtervének meghatározása
Tájékoztatás a szabad piaci folyamatokról
Közbeszerzési eljárás feltételeinek meghatározása
Közbeszerzés műszaki dokumentációjának elkészítése
Komplett közbeszerzési eljárás lebonyolítása
Szerződés tervezet elkészítése, szerződés felmondás, szerződéskötési folyamat
támogatás
Elektronikus árlejtés szervezése, lebonyolítása
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