TÁJÉKOZTATÓ
az Ózdi Távhő Kft. gázbeszerzési szerződéséről

Előterjesztő: Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője
Ózd, 2015. június 24.

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózdi Távhő Kft. Alapító Okiratának 6.1.
pontja
-

„Az ügyvezető köteles minden olyan szerződés megkötését megelőzően az alapító előzetes
jóváhagyását kérni, melynek értéke a 100.000.000,- Ft-ot eléri vagy meghaladja.” –

figyelembevételével, a 81/2015. (IV.23.) határozatában feladatként jelölte meg a 2015/2016. évi
gázévre vonatkozó gázbeszerzési szerződésének megkötését az alábbiak szerint:
1. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Ózdi Távhő Kft. a 2015/2016. évi gázévre
vonatkozóan a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (MaTáSzSz) gázbeszerzési
portfóliójához csatlakozva folytassa le beszerzésre vonatkozó tárgyalásait, s a legkedvezőbb
feltételeket biztosító szerződést kösse meg.
2. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a szerződés aláírásával egy időben írásban
tájékoztassa a Polgármestert és a soron következő ülésen a Képviselő-testületet a megállapodásról.

A fentiek értelmében a gázbeszerzési szerződésről a következők szerint adunk tájékoztatást.

2015/2016. évi gázbeszerzési szerződés megkötése
az Ózdi Távhő Kft-nél
A MaTáSzSz tagvállalatok közül a Nyírtávhő Kft., Mihő Kft., Ózdi Távhő Kft., Régióhő Kft. és
külön kezelten a FŐTÁV Zrt. illetve a Fővárosi Csatornázási Művek (FCSM) részére a
földgáztendert az előző években is bonyolító ENERGIQ Kft. 18 engedéllyel rendelkező
kereskedőcégtől kért ajánlatot.
A tendereztetett időszak:
2015. július 1. 6:00 - 2016. október 1. 06:00 közötti 15 hónapos átmeneti gázév.
Eredetileg 9+6 hónapos vegyes tender lehetősége is felmerült, de ezt a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal nem támogatta.
A résztvevők és 15 havi földgázigényeik:
MATÁSZSZ csoport:
MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft 9.072 Em3
Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft. 1.088 Em3
RÉGIÓHŐ Kft.
2.121 Em3
Ózdi Távhő Kft.
8.422 Em3
Összesen
20.697 Em3

Miskolc
Nyíregyháza
Vasvár, Körmend, Szentgotthárd
Ózd
15 havi földgáz

Az ajánlati felhívás 2015.04.22-én lett kiküldve, melyre 1. körben e-mail útján válaszolt 4
kereskedő (FŐGÁZ, TIGÁZ, MET, Cross-Inergy) 4 fix áras és 3 olajár-tőzsdeár indexekből
képlettel számított árajánlattal
A második fordulóban 2015. május 18-án 10:00-tól a FŐTÁV székházában a kereskedők ajánlatai
egyesével személyesen elemzésre kerültek, kiemelve az egyes ajánlatok negatívumait és az azokon
kívánt változtatásokat. Az egyes ajánlatok értékelésében elsődleges szempont volt a csoportszinten
számított éves várható összköltség, kizáró okot jelentettek bizonyos szerződéses paraméterek (pl.
bankgarancia) a többi fontosabb pénzügyi és működési paramétert pedig a későbbi fordulókban
egységesítették. Az új ajánlat leadási határideje 2015. május 26. 12:00-ig (2. kör) volt, ennek
molekulaárán lehetett 2015. május 27-e délig javítani. Mivel a MET az Ózdi Távhő Kft. esetében
ragaszkodott az előre fizetéshez illetve más bankgaranciához, tovább nem versenyezhetett. A terv
szerinti döntést 27-én 16:00-ig nem sikerült meghozni a nagy árkülönbözetekből adódó ellentétek
miatt.
Megoldásként 28-án 10:00-ig mind a négy kereskedő új lehetőséget kapott a javításra, ennek
eredményeként 14:00 után a versenyeztető cégek megegyeztek a nyertes ajánlatról, ami a FŐGÁZ
fix áras 2015. május 28-án benyújtott ajánlata lett. Ennek következtében a földgáz molekuladíja az
Ózdi Távhő Kft. esetében a jelenlegi fix árhoz képest 2482 Ft/GJ-ról 2185 Ft/GJ-ra, 12 %-kal
csökkent, ami a jelenlegi 2014/2015. gázév fogyasztását alapul véve változatlan rendszerhasználati
díjakat és pénzeszközöket feltételezve 12 havi szinten az Ózdi Távhő Kft-nél kb. 7 %-os (kb. 40
MFt) éves költségcsökkenést eredményez.
Az Ózdi Távhő Kft. a 2015.07.01-től 2016.10.01-ig tartó átmeneti gázévre vonatkozóan
gázbeszerzési szerződés megkötését készíti elő a FŐGÁZ Zrt-vel.
A fentiek alapján kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását a gázbeszerzési szerződés megkötéséről.

