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I. Árajánlatkérés összefoglalása 

1. Megrendelő 

A RenoHUb konzorcium nevében: Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani 
Központ Egyesület, 1056 Budapest, Szerb u. 17-19. 

2. Az árajánlatkérés tárgya 

A felkérés a Horizon 2020 program keretein belül megvalósuló ’RenoHUb’ projekt 
(845652 — ‘Integrated Services to Boost Energy Renovation in Hungarian Homes’) 
által létrehozott RenoPont Energetikai Otthonfelújítási Központ hosszútávú 
pénzügyi fenntarthatóságának az előkészítését szolgálja. 

Az ajánlatkérés tárgya egy háttértanulmány elkészítése, amelyben lakossági 
energiahatékonysági programok és egyablakos tanácsadó hálózatok 
finanszírozását bemutató nemzetközi jó példák, illetve hazai kezdeményezések, 
lehetőségek kerülnek összefoglalásra. 

A háttértanulmánnyal kapcsolatos követelmények: 

• A tanulmány nyelve: magyar 

• A tanulmány elvárt terjedelme: 25-30 A4-es oldal 12-es betűmérettel és 
normál sorközzel írva. 

A tanulmányt az alábbi tartalommal várjuk: 

I. Nemzetközi és magyar helyzetkép lakossági energiahatékonysági 
programok működését és finanszírozását illetően (maximum 5 oldal) 

II. Nemzetközi modellek és jó gyakorlatok: releváns lakossági 
energiahatékonysági programok bemutatása 1) az Európai Unióban 2) 
Nyugat-Európában 3) Kelet-Közép Európában 4) Európán kívüli 
országban (maximum 20 oldal) 

III. Hazai energiahatékonysági beruházásokat ösztönző eszközök: Magyar 
Állam indított programok, Magyar Nemzeti Bank, illetve Magyar Fejlesztési 
Bank programjai, Önkormányzati programok, kereskedelmi bankok és 
más cégek projektjei (maximum 10 oldal) 

IV. Következtetések és javaslatok a RenoPont Energetikai Otthonfelújítási 
Központ számára (maximum 3 oldal) 

 
 
 

https://renohub-h2020.eu/
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A pénzügyi teljesítés feltételei, ütemezése: 

Megrendelő a feladatok elvégzésére nyertes ajánlattevővel megbízási szerződést 
kíván kötni.  

A megrendelő és győztes ajánlattevő közötti pénzügyi elszámolás és teljesítés a 
megrendelt és teljesített munkák alapján történik.  

Ajánlattételi határidő: 

2023. április 5. 18:00 

A feladat teljesítésének napja: 

2023. május 5. 18:00 

Ajánlat beküldése: 

Kérjük, az árajánlatát a mellékelt felolvasólapon tegye meg! Az aláírt és 
beszkennelt felolvasólapot Schum Gergely részére email-ben 
(schum@energiaklub.hu) kérjük megküldeni.  

Az Ajánlatkérő nem köti magát a nyertes ajánlattevővel való szerződéskötésre. 

3. A nyertes ajánlat kiválasztási szempontjai  

Az értékelés az ajánlatkérésben szereplő feladat nettó ára alapján történik.  

A győztes kihirdetése az ár alapján felállított összesített sorrend alapján történik 
(legalacsonyabb ár kerül az első helyre és így tovább).  

Az ajánlattevővel szemben elvárás, hogy rendelkezzen referenciával 
energiahatékonysággal kapcsolatos tanulmány írásában szakpolitikai, illetve 
finanszírozási kutatásokban hazai és nemzetközi (preferáltan EU-s) szinten. A 
felolvasólapon kérünk 2 db referencia tanulmányt megjelölni címmel, publikálás 
dátumával és forrás linkkel. 

1. számú melléklet: Felolvasólap  

mailto:schum@energiaklub.hu

