Villamosenergia versenypiaci közbeszerzéséhez szükséges
elõkészítõ szakértõi és tanácsadói tevékenység, illetve az
eljárás lebonyolítása
A hatályos rendelkezések szerint 2008. január 1-tõl már nem csak a nagyfogyasztóknak
kötelezõ a villamosenergia igényüket a piacról beszerezniük. Ez a beszerzési eljárás sok esetben
közbeszerzési kötelezettség alá esik. Az eljárás megszünteti az egy kereskedõtõl való
kiszolgáltatottságot, biztosítja a piaci lehetõségekhez képesti legolcsóbb ellátást. Az új piaci
körülmények között az ellátóhálózat biztonsága független a rajta szállított energia forrásától,
nem szükségszerû, hogy a hálózatnak és kereskedõnek közös tulajdonosa legyen.
A Power Consult Kft. alaptevékenysége a villamosenergia termelõk, elosztók és nem utolsó
sorban felhasználók támogatása mûszaki szakértéssel az energia kereskedelem,
energiagazdálkodás témákban. A Power Consult 2005-ben a Nógrád Megyei Önkormányzat
részére energetikai auditot és formailag sikeres európai közbeszerzési eljárást bonyolított le,
illetve azóta számos nagyfogyasztónál végzett energetikai auditot.
Tapasztalataink alapján vállalkozunk a jelentkezõ villamosenergia-igény versenypiaci
beszerzéséhez szükséges elõkészítõ szakértõi tevékenység végzése, a közbeszerzési eljárásban
való közremûködés, valamint a hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása,
lebonyolítása. Számos referenciánk alapján vállaljuk az intézmények teljes villamosenergia- és
gáz vételezés auditját.
A közbeszerzési eljárás során hivatalos közbeszerzési tanácsadói hátterünket a Tasnádi Zoltán
Ügyvédi Iroda, dr. Tasnádi Gábor hivatalos közbeszerzési tanácsadó (nyilvántartási száma:
34/2004.) útján biztosítja. Az ügyvédi iroda rendelkezik EU-s közbeszerzési tapasztalattal
illetve felelõsségbiztosítással.
A vállalt tevékenység többek között magában foglalhatja:
 Adatgyûjtés és struktúrálás vállalati ERP rendszerbõl származó számlainformációk
és interjú alapján a fogyasztási helyekre vonatkozóan
 Adat- és fogyasztói szokások elemzése
 Fogyasztási méréseinek elemzése, aggregációja (az adatokat az áramszolgáltató
köteles a fogyasztónak kérésre átadni)
 A beszerezni kívánt termék pontos meghatározása, javaslat a teljes ellátás alapú,
vagy menetrendes vételezésre
 A fogyasztási menetrend becsülhetõségének vizsgálata
 A napi, illetve havi villamosenergia fogyasztás becsülhetõségének vizsgálata
 A piac aktuális helyzetének jellemzése, néhány kereskedõ pozíciójának bemutatása
 Ajánlati mûszaki dokumentáció készítése
 A beszerzendõ termék pontos jogi meghatározása (áru v. szolgáltatás)
 Értékelési szempontok kidolgozása
 A pályázati eljárás meghatározása (nyílt v. tárgyalásos)
 Közbeszerzési pályázat összeállítása villamos energia beszerzésre *
o részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény feladásán
o eredményhirdetés a részvételirõl
o a hiánypótlás lebonyolítása
o részvétel az ajánlattevõk kérdéseinek megválaszolásában
o részvétel az ajánlatbontásban, értékelésben
 Támogatás a végleges szolgáltatói szerzõdés elkészítésében
* a pontos lépések a választott eljárástól függnek

