
Villa m osen erg ia - kereskedel m i szetz6dis

7, rdsz vonatkozdsdba n

mely letrejott egyr6szr5l V6c V5ros ilnkorm5nyzata

(szekhelyer 2600 Viic, MSrcius 15. t6r 11. Ad6sz5m: 15731302-2-13 )

k6pviseli: F6rd6s Attila

mint aj6nlatk616, a Felhaszn5l6k k6pviselet6ben elj;i16 f6l

(tov5bbiakban: Aj5nlatk6r6 mint Partner), valamint

Viic V5ros Onkorm5nyzat Gazdas5gi Hivatala (szdkhelye: 2600 V6c, Szir6na kijz 7. Ad6sziim:
75441049-2-73, k6pviseli: P6pa L5szl6 mb. hivatalvezet6) mint Felhaszn5l6 6s Fizet6 (toviibbiak-
ban Felhaszn616),

mSsr6sz16l az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt

(sz6khely: l03l,Budapest,Szentendrei it 207 -209.

k6pviseli: Sipos tiiszl6 6s Nagy Zsolt c69je9yz6ksz6m:0110044818, ad6szSm:128980192,14) mint
Villamosenergia-keresked6 (tov;ibbiakban: Keresked6)

kijzott az alulirott helyen 6s id6ben, az al6bbi felt6telek mellett:

1. E16zm6nyek

V5c Vdros Onkorm5nyzata k<izbeszerz6si elj6r6st folytatott le 2013. 6vben,,Villamos energia beszez6-
se" megnevez6ssel. Az eljiir6sban 3 r6szre lehetett aj6nlatot tenni. Az aj6nlati felhiGs akk6nt rendeF
kezett, hogy Aj6nlatk6r6 a felhiv5sban meghatarozott aj6nlatk6r5k nev6ben is folytaqa le a kozbeszer-
z6si elj5riist, ezdltal az ott megjelolt int6zm6nyek, gazdasAgi t6rsas5gok lesznek a szez6d6st kot6
felek 6s on5ll6 sz6mlafizet6sre kotelezettek (az 1. r6szaj6nlati kdrben 7 db szerz6d6s,2. rdszajSnlati
korben 12 db szez6d6s 3. r6szaj6nlati kijrre vonatkoz6an pedig 1 db egyedi fogyaszt6i szez6dds
letrejdtte sziiks6ges).

A k6zbeszezds 1. r6sz6vel erantett Felhaszn6l6k teh6t a szez5d6seket iin5ll6an jogosultak megkdtni,
igy jelen szeztld6s az emlitett kcizbeszez6si elj5r6sban megkotdtt - a Felhaszn6l6ra 6s annak fel-
hasznS16si helyeire vonatkoz6 - szerz5d6snek min5stil.

A nyertes aj6nlaftev5 a Keresked6 lett, igy a Kbt. vonatkoz6 szakaszainak megfelel6en 6s a fentiek
figyelembevetel6vel jelen szez6des vele kerLil megkdtesre. Felek a szolg6ltatas teljesitese 6rdek6ben
az al6bbi szerz6d6st kaitik.

2. A szer:6d6s c6lja, t5rgya

l. Felek a kiizbeszerz6si elj6ras alapjiin egym5ssal 6n. teljes ell5t5s alapri szee6d6st hoznak
l6tre Felhaszn5l6i menetrendad6si kotelezetts6g n6lkUl, mely alapj6n a Keresked6 eladja, Fel-
hasznSl6 megvSsdrolja a jelen szez5d6sben, ill. a dokumentici6ban meghat6rozott villamos-
energi5t (szerzcid6s ktizvetett t6rgya). Ennek alapjSn a Keresked6 v5llalja a magyar 6Witeli h6-
l6zaton folyamatosan rendelkezdsre iil16, szabviinyos min6segU villamos energia biztosita#t a
Felhaszn5l6 r6sz6re a szez6dds id5beli hat5lya alatt 1 430 000 kwh mennyis6gben, amennyi-
b€n a terliletileg illet6kes eloszt6 enged6lyes a mell6kletekben foglalt felhaszn5l5si helyek te-
kintet6ben a m6rlegkdri vSltast lr5sban visszaigazolja a Keresked5 r6sz6re, azzal, hogy a Ke-
resked6 a leten szez6d6s al5ir5s5val elfogadjJ, holy a kdzbeszez6si elj5r5s alapj5n szez6- ,/trn
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d6st kdtott Felhaszn6l6k a felhiv6sban ill. a dokumenteci6ban meohatSrozottak szerint az
adott r6sz osszmennyis6ge tekinteteben +20olo-ban elt6rhetnek.

A szez6d6s t6rgyiit k6pezi tov5bb5 a szendddskot6st kbvet6en a keresked6 vSlt5ssal j5r6
osszes adminisztrativ, tovSbb5 a kozbeszee6si m0szaki leir5sban egyebekben meghat6rozott
tev6kenys6g ell6t6sa. Ezek ellenertdk6t az ajiinlati 6r tartalmazza, ezen kdtelezetts{lek ell5t6-
s56rt tov6bbi ig6nyt a Keresked6 nem terjeszthet el6.

A Felhaszn5l6 felhaszn6liisi helyeit jelen szerz6d6s 1. sz, mell6klete ta ftalmazza.

Felek meg6llapodnak abban, hogy sem a jelen szerz6ddsben meghat5rozott minim6lis meny-
nyiseg 5t nem v6tel6b6l, sem a maxim5lis mennyis6g felefti iitv6tel eset6n Felhaszn6l6 sem-
mif6le tovdbbi dij vagy kdvetel6s megfizet6s6re nem k6teles azzal, hogy a Keresked6 a trilfo-
gyaszt6s eset6n felhaszniilt villamos energi6t is biztositani koteles.

3. Az ellenszol96rltates 6s megfizetese

1. A Keresked6 6ltal a k6zbeszerz6si elj6r6sban megaj6nlott 6s a Felhaszn5l6 5ltal elfogadott
nett6 ellen6rt6k az int6zmenyi id6soros felhaszn5l5si helyek vonatkozSs5ban: nett6 15, 93
FVkWh, azaz nett6 tizenhat forint-kilencvenh6rom fil16r FtlkWh.

2. A jelenszez5d6sben meghatdrozoB energiadD a szerz5d6ses id5tartam alatt fix, index6l6sra
nincs lehet6s6g.

3. A fenti ellen6rt6k felt6tel n6lkiili, nett6 energia fix dij. Felek rogzitik, hogy a fenti dt meghatS-
rozS#n6l figyelembe v6telre keriilt hogy az a KAT koltseget (2007. 6vi DOOor'I W. 9-13. 5) is
mag5ba foglal6 villamos energia 6r, ami tartalmazza a villamos energia beszerz6s 6s 6rt6kesi-
tds koltseg6t a LO9/2O07. (XII. 23.) GKM rendeletben meghat5rozott 5w6teli kdtelezettseg
al5 es6 villamos (,,2<ildJ energia kdlts696t, a kiegyenlit6 energia kcfbeg6! a hazai 6s nemzet-
kdzi hatdrkeresztez6 kapacitasok dijiit es a menetrendad6s 5th5ritas5bol ad6d6 mindenfajta
kdltsegeket, valamint m6rlegkor tagsagi dijat is. Tartalmazza tov6bbii teljes kdrfen a jelen
szez6d6ssel kapcsolatban meghat6rozott egy6b szolg5ltat6sok ellen6rt6k6t is, kiil6nosen a
keresked5v6ltiissal kapcsolatos adminisztr6ci6s feladatok ell5tas5nak, tov5bb5 az interneres
iigyf6lport6 | biztosit6s5val kapcsolatos diakat is.

.1. A megadott ellen6rt6k nem tartalmazza a rendszerhaszn6lati dijakat, a szenipari szerkezet6t-
alakitasi t5mogat5st, a kedvezm6nyes 6ru villamos energia t6mogat6st, a VET-ben meghat6-
rozott penzeszkozdk, az energiaad6, 6s az 5ltal5nos forgalmi ad6 iisszeg6t, valamint a jogsza-
b5lyban meghatarozott egy6b ad6kat 6s illet6keket,

s. A felek kbzotti elsz5molSs alapja a Felhaszn6l6k(k) csatlakoz5si pontjain elhelyezett, a min-
denkori Kereskedelmi Szab6lyzatban meghat6rozott id6beli r6szletezetts6g0 adatokat szolg5F
tat6, a vonatkoz6 szabv6nyoknak, biztons6gi 6s m6r6sijgyi el5ir5soknak megfelel5. hat6s5gF
lag hitelesitett fogyaszt5sm6r5 berendez6s 6ltal m6rt energiamennyisdg.

6. A villamos energia szolg5ltat6s sziinetel6s6nek idejere vonatkoz6an Felhaszn5l6 energia dij
megfizet6s6re nem kdteles.

7. FelhasznSl6 es Keresked6 a teljes ell5t6s alapri szerzrh6s id6tartama alatt az energia ellen6r-
t6ke vonatkoz5s5ban napt6ri h6naphoz igazod6 elsziimol6st alkalmaznak.

8. A Felhaszn5l6 el6leget nem fizet.

9. Felhaszn6l6 az ellenert6ket, az igazolt szez6d6sszerfl teljesitdst k<jvet6en havonta, ut6lag
egyenliti ki a Kbt. 130. 5 (1)-(6) bekezd6se szerint sz6mlaosszesit6 alapj5n, 6tutal6ssal, fo-
rintban (HUF).
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10. A p6nzUgyi teljesit6s felt6tele az Art. 36/A. 5-ban foglaltak teljesiil6se.

11. Keresked6 a sz5ml6kat - felhaszn6l5si helyenkdnt - a Fizet6 nev6re 6llitja ki. 6s a sziiml6kat a
Fizet6 cimere kiildi meg, feltijntewe a Partner nev6t is A sz6mlSk mell6 Keresked6 koteles
r6szletes analitik6t mel16kelni (elektronikus form5ban is) a dokument6ci6nak megfelel6 tarta-
lommal. Kdteles tov5bb5 a papir alap0 sz6ml6k alapj5n sz5mlairsszeslt6st is kUldeni havonta a

Fizet6 nev6n szerepl5 fogyaszt6si helyek ijsszesit6s6vel Ft 6s KWh vonatkoz5s6ban. Ezt elekt-
ronikus form6ban is meg kell kiildeni a Fizet6 cim6re.

12. Keresked6 nem jogosult h6 kdzben r6szsz5mla kibocs6t5#ra. Az esetleg h6 kozben felmeriil6
korrekci6kat a kdvetkez5 h6napban sz6molhatja el.

A Keresked6 6ltal kibocs6toft sziimla magSban foglalja:

- az 5ltala az el6z6 napt6ri h6napban (elsz6mol5si Id5szak) a Fizet6 r6sz6re 6rt6kesitett villamos ener-
gia teljes mennyis6g6t (kWh),

- a villamos energia egys6g6r6t (Fvkwh)

- az 6ltal6nos forgalmi ad6 6sszeg6t,

- a tdrv6nyben meghat6rozott energiaad6 6sszeg6t,

- a rendszerhaszn5lati dijakat,

- egy6b, jogszab5lyban riigzitett, a Felhaszn5l6t terhel6 es a Keresked6 5ltal sz6ml6zand6 t6teleket
(igy kiiliinosen a VET 147. g alapj5n sz5ml6zand6 teteleket).

13. A kibocs5tott sz5m15n, szdmla cisszesi(in 6s sz6mla r6szletez6n az el6irtakon kiviil fel kell ttin-
tetni a Fizet6 nev6t, cim6t, felhaszn6l6si hely cim6t, felhaszn5l6si hely funkci6j6t, a POD sz6-

mot, a felhaszn5l5si hely azonosit6t, a Partner nev6t 6s a mindenkori MfF (kwh) 6rt6ket.

1.1. Keresked6 nem jogosult a teriiletileg illet6kes eloszt6i enged6lyes 6ltal szSm5ra megkiildiitt.
igazolt natur5li6t6l elt6r6 mennyis6get alapul v6ve id5szaki sz6ml5t kiSllitani. Ennek megfele-
l5en a mindenkori keresked6i 5ramsz6mla naturiilia b6zis5t az eloszt6 5ltal az azonos sz6ml5-
z6si id6szakra ki6llitott RHD sz6mlSn megjelen5 ilrammennyis{; k6pzi. Amennyiben egy adott
sz5ml6z5si id6szakot kcivet6en megis elt6r6s ad6dna egyes fogyaszt5si helyek eset6n az RHD

6s a keresked5i 5ramsz5ml5k natur6lia vetitdsi alapj:inak kijliinbatz6sege miatt, akkor a keres-
ked6 kdteles ezt a soron kdvetkez6 sz6ml6z6si id6szakban konigiilni.

1s. A Szencld6s megsz(n6s6t kctvet6 75 napon beliil a Keresked6 jogosult a Felhaszn5l6 fele veg-
elsz5mol6 szSmla kibocs6t6sAra. Ez a sz6mla tartalmazhaha a havi elsz5mol6 sz5ml5ban eset-
legesen ki nem szSml6zott t6teleket.

16. K6sedelmes fizet6s eset6n a Felhaszn6l6 a ftk. 301/A.5 (2){3) bek-nek megfelel6 kdsedelmi
kamatot kdteles megfizetni a Keresked6 r6sz6re, a k6sedelemmel ar6nyosan, de ez id6ar5nyo-
san csokken amennyiben a Keresked6 a szez6dds l6trejdttdt kdvet6en k6t h6napon b€lUl nem
kezdi meg a szea5dds szerinti sz5ml6z6st a Fizet6k fel6.

11. A sz6mla formailag ds tartalmilag meg kell, hogy feleljen a hat5lyos szSmviteli 6s ad6, stb.
jogszab5lyoknak.

18. fulek meg6llapodnak abban, hogy a Kereskedd nem fizet, illewe sz6mol el a szea6d6s teljesi-
t6s6vel <isszefUgg6sben olyan kitltsegeket, melyek a Kbt. 56. 5 (1) bekezd6s k) pontja szerinti
felt6teleknek nem megfelel5 t6rsas5g tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek a Keresked6 ad6-
kciteles jrivedelm6nek csiikkent6s6re alkalmasak.
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19. Keresked6 vdllalja, hogy az Eloszt6i Enged6lyessel kotend6 h5l6zathaszn5lati szee6d6sekben
a Felhaszn5l6 mellett v6llalja a fizet6 f6l szerepdt. Az Eloszt6 Enged6lyes teh6t a Keresked6

fel6 sz6ml6zza az altal6nos rendszerhaszn6lati dtakat, amiket a Keresked5 fizet meg kozvetle-
niil az Eloszt6i Enged6lyes sz5m5ra. A Keresked5 a villamos energia ktilts6ge mellett az 5ltal6-
nos rendszerhasznSlati diakat, mint kdzvetitett szolg6ltat6st tov6bbsz6ml6zza a Felhaszn5l6

fele, amit a FelhasznSl6 a Keresked6nek ktiteles megfizetni az energiadijjal megegyez6 fizet6si

felt6telekkel.

Keresked6 a tcirv6nyi el6ir6sok szerinti ki-6s bejelent6si kotelezetts6geket v5llalja a szea6d6s-

lej6rt6t kdvetden az 0j Keresked5 fel6.

4. A felek jogai 6s kiitelezettsegei

1. Keresked6 a mell6kletben szerepl6 felhaszniil5si helyeknek a csatlakoz6si pontjain a teues

ell6t6s alapi szerz6d6sben rlr,gzitett negyed6r6s 6tlagteljesitm6ny ert6k6vel megegyez5 te[e-
sitm6nnyel k<lteles folyamatosan rendelkez6sre 6llni. Nem felel a fentiek nem teljesftsUl6s6-

6rt, ha azt az Eloszt6i enged6lyes 6rdekk6reben felmeriilt - Keresked5nek fel nem r6hat6 - ok

oKozza.

2. A villamos energi6t a Felhaszn6l6 rtisz6re a h5l6zati enged6lyes sz5llitja le.

3. A felhasznSl5si helyek ell6tSsa a felhaszn6ldsi helyekkel megegyez5 csatlakoz6si pontokon

tortenik.

4. Az id6soros, negyed6r5s fogyaszt5sm6r6sre alkalmas m6r5vel ell5tott fogyaszt6si helyek tekin-

tet6ben - a szerz6d6s id6tartama alatt - a mindenkori negyed6r6s szabadpiaci fogyaszt5si

menetrendet a Keresked6 k6sziti el 6s jelenti a rendszerirSnyit6 fel6. A menetrendad5s alapjat

a dokument5ci6 ,,A", ,,8" 6s,,C". mell6kleteiben felhaszn6l6si helyk6nt megadott 6ves villamos

energia fogyaszt6sok jelentik. Keresked5 v6llalja az id6soros fogyaszt6k teljes ell5t6s alapl
szez6d6s szerinti szabadpiaci villamos energia ell5tasat. Az id5soros felhaszn5lSsi helyek me-

netrendt6l val6 elt6r6s6nek penzilgyi kock5zata a taibbletenergia vagy a sziib6ges kiegyenlit6

energia megv5s5rl5#bol k6vetkez<jen a Keresked6t terheli, ennek a Felhaszn6l6 fel6 tort6n6

ut6lagos r6szben vagy eg6sz6ben ttirt6n6 6th6rit6sa nem lehets6ges.

s. Keresked6 koteles aj6nlatk6r6 szabadpiacra l6p6 felhaszniil6si helyeinek villamos energia i96-

ny6t fedezni oly m6don. hogy a Felhaszn616 6ltal felhaszn6lt villamos energia mennyisqlet sa-

j6t nev6ben kijteles el5re megv6#rolni.

c. Felhaszn6l6 a keresked6i m6rlegkiirbe l6p<i felhaszn5lSsi helyei vonatkoz5#ban fell6p6 v6tele-

z6si iizemzavarok eset6n - Felhaszn6l6 ktilon k6r6s6re - Keresked6nek v5llalnia kell a Fel-

haszn5l6 6rintett felhaszn5l5si helyeinek kdpviselet6t a hSl6zati rendszer azon tagjaival szem-

ben, amely/amelyek a Felhaszn6l6n6l jelentkez6 v6telez6si zavart okozta/okozt5k, 6s mindent

meg kell tennie Felhaszn5l6 6rdekeinek k6pviselet66rt. Ezen pont a fenti szem6lyi 6s t6rgyi

ktirben meghatalmaz5snak minSstil.

7. A hat6lyban l6v5 egyetemes szolg6ltat6i szez6d6s(ek) felmond5s6t - a szabadpiacra l6p6

fogyaszt6si helyek vonatkoz6saban - a Felhaszn5l6 k6pvisel6je 6ltal teljes bizonyito erejt ma-

g6nokiratba foglalt meghatalmaz5s5val a Keresked5 kezdemdnyezi 6s bonyoli$a le a teriileti-

leg illet6kes egyetemes szolgaltat6n6l. Az egyetemes szolg6ltat6i szez6d6s(ek) felmond5s5n5l

(a megsz0n6s id6pontja vonatkoz5s6ban) a jelen szerz6d6ben meghat6rozott kezd6 teljesit6si

id6pont az i16nyad6.

A hatalyban l6v6 szea6d6s(ek) felmond5s6t - a keresked6i m6rlegktirbe l6p6 fogyasztasi he-

lyek vonatkoz6s5ban - a Felhaszn6l6 k6pvisel6je 6ltal teljes bizonyit6 erejii mag6nokiratba ,,
fbglalt meghatalmaz6s5val a Keresked5 kezdem6nyezi 6s bonyoliEja le az illet6kes szolg6ltat6- /lo,/
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niil. A hatitlyos szeedd6s(ek) felmondiisiiniil (a megszfin6s id6ponga vonatkoz6s5ban) a jelen
szez6d6ben meghat5rozott kezd6 teljesit6si id6pont az i16nyad6.

A keresked6i m6rlegkorbe l6p6shez szUkseges eloszt6i szez6d6s(ek), rigy mint H6l6zati Csat-
lakoz5si Szez5d6s(ek) (a tov6bbiakban: HCSSZ) 6s H5l6zathaszn6lati Szezrid6s(ek) (a tov6b-
biakban: HHSZ) megkot6s6t - amennyiben ez valamely fogyaszt6sa hely eset6n nem 6ll ren-
delkez6sre - a FelhasznS16 k6pvisel6je 6ltal teljes bizonyito erejfi mag5nokiratba foglalt meg-
hatalmaz5s5val a Keresked6 kezdem6nyezi 6s bonyoliga le a teriiletileg illet6kes eloszt6i en-
ged6lyesn6l. A HCSSZ-ek 6s HHSZ-ek megkdt6sdhez a jelen szez6d6ben meghat6rozott kez-
d6 teljesiGsi id6pont az irdnyad6.

A teljes ell6tas alapri szez6d6s hatdlya alatt Keresked5 kcjteles a t6le elvilrhat6 szak6rtelem-
mel 6s fokozoft gondoss5ggal mindent elkcivetni a Felhaszn5l6 6rdekeinek v6delm6ben.
Amennyiben bebizonyosodik, hogy gondatlanul, hanyag m6don jSrt el, az ebb6l ered6 k5rok
megt6rit6s6re kdteles.

Fefhaszn5l6 jogosult az energiaell6t6s6val kapcsolatos b5rmilyen Ugyben Keresked 6hoz for-
dulni, aki a t6le elv6rhat6 szak6rtelemmel kclteles ajSnlatk6r6 r6sz6re tanScsot vagy (ilyen t5r-
gyri k6rds eset6n) ir5sbeli t6j6koztatast adni.

Az rijonnan bekapcsol5sra keri.il6 felhaszn6l6si helyek r6sz6re, az adott felhaszn6l6si helyre
6rv6nyes energiadlj alkalmaz5s5val Keresked6 a szez6d6ses id6tartamon beliil szabadpiaci
villamos energia ell5t5st ny0jt. Ezen felhaszn5l5si helyek vonatkoz5s5ban a jelen szez5d6s
rendelkezdseit kell alkalmazni kiiliindsen azzal, hogy az energiadij meghat6rozott m6rt6ke
ezen 0j felhaszn6l6si helyek vonatkoz6s5ban is ir6nyad6ak. A felhaszn6l6si helyek modosul;i-
sa (ide 6rtve az rlj felhaszn6l6si hely bevonds6t, r6gi megszfintet6s6t, stb.) nem min6sUl a fe-
lek meg5llapod5sa alapjdn szez6d€sm6dosit5snak,

A szez5d6s id6tartama alatt megszfin6 felhaszn6liisi helyek r6sz6re Keresked6 szak6rtSi ta-
mogat6st biztosit 6s a Felhaszn6l6 k6pvisel6jek6nt menedzseli a felhaszn6l5si helyek villamos
energia szolg5ltatSsbol va16 kil6ptet6s6t.

Keresked5 az ijgyint6z6s gyorsit6sa, egyszer0sit6se 6rdek6ben internetes ligyf6lport5l ijzemel-
tet6s6re kdteles a szez6dtis id6tartama alatt. Annak 6rdek6ben, hogy a Keresked6 dltal ki5lli-
tott sz6mla mijszaki tartalmdt 6s sz6mszaki helyesseg6nek ellen6z6s6t m6g a sz5mla meg6r-
kez6s6t megel6z6en el lehessen vegezni, annak megtekinthet6seg6t KereskedSnek elektroni-
kus, internetes el6rhet6s6ggel kell biztositani. Ugyancsak biztositani kell a Keresked6nek az
egyes felhaszn6l5si helyek teljesitm6ny 9<irb6j6nek lefut5s5nak, illewe a Keresked6 6s a Fel-
haszn516 kozott megkotend6 szezird6s mfiszaki vonatkoz6si adatainak megtekinthetSseget.

5, Szerz6d6sszeg6s 6s iogkiivetkezm6nyei

1. A Felek jelen szerz6d6sben v6llalt k6telezetts6geinek megszeg6se, igy ktilonosen a teljesit6s
elmulaszt5sa, k6sedelme, k5rt6rit6s fizetesi kotelezettseget keletkeztet, illewe a Szez6d6s
mSsik F6l 6ltal tcirt6n6 rendkiviili felmond5s6t alapozza meg a Szez5d6sben foglaltak szerint.

2. A jelen pontban rbgzitett szez6d6sszeg6si esetek ds azok itt el6irt kovetkezmdnyei nem tirin-
tik a jelen Szeztid6s b6rmely m5s pon!5ban meghatArozott szez6d6sszeg6si eseteket, illewe
az azokhoz ffizoft jogkovetkezm6nyeket.

3. Stilyos szez6d6sszeg6s eset6n a silyos szez6d6sszeg6ssel 6rintett (s6relmet szenvedett) F6l
a Szez&6st a szez5d6sszeg6 F6lhez int6zett egyoldali jognyilatkozattal jelen szez6dtis sze-
rint felmondhatja.

4. Sflyos szez6d6sszeg6st ktivet el a Keresked6, ha neki felr6hatoan:
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5.

8.

- ha a szerz6d6s teljesit6s6hez szuks6ges elektromos eramot nem szerzi be tefes
eg6sz6ben,

- nem 5ll rendelkez6sre a jelen szez6d6sben meghat6rozott m6rt6kben 6s m6don,

jelen szerz6d6sben nevesitett adminisztr6ci6s kotelezettsdg6t nem, vagy hidnyo-
san teljesiti 6s ezzel Felhaszn;ll6 ell5t5s5t eg6szben vagy r6szben vesz6lyezteti
vagy lehetetlennd teszi,

- egy6b srilyos szez6d6sszeg6st kovet el.

Srilyos szea5d6sszeg6st kovet el a Felhaszn616, ha neki felr6hatoan:

- fizet6si kotelezetts6g6nek a Keresked6 dltar meghatarozott regaldbb 30 napos
p6thatSrid6 alatt sem tesz eleget,

, egyiittmUkdd6si kotelezetts6g6t silyosan megszegi,

vis maior bekdvetkez6se eset6n a Felek kiitelesek egym6st halad6ktalanul drtesiteni. Ameny-
nyiben a vis maior helyzet csak a KereskedSnel jelentkezik, a vis maior id6tartam6ra a Fel-
hasznSl6 jogosult harmadik szemelyt6l a mfik0d6s6hez szi.ikeges elektromos 6ramot besze-
rezni. Ezt a mennyiseget az 6ves mennyisd3vonatkozds5ban figyelembe kell venni.

A Felhasznail6 nem kdteles a szabv5nyon kiviili elektromos 6ramot 6wenni, igy ha a szabv5-
nyon kiviili elektromos Sramot 6wetel6t a Felhaszn5l6 visszautasitja, ez a Keiesked5 r6szer5l
min6si.il szez5d6sszeg6snek. A szabvdnyon klviili elektromos dramot mennyls6g6vel cs6k-
kenthet6 a szez6d6ses mennyis6g.

A teueslt6s jogszer( megtagad6sa esetdn a jogszerfen megtagad6 f6r terh6re nem keretkezik
sem kotb€rfizet6si, sem k6rt6rit6si kotelezetts6g, de k6sedelmi kamat fizet6si kcitelezetts6o
sem. Ekkor a jelen szez6ddsben meghatdrozott (eltdressel nem erintett) mennyis6get az 5tl
ad6s felfiiggeszt6se miatt 6t nem adott mennyis6ggel csdkkenteni kell.

6. Szerz6d6si biztosit6kok

l. Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben a Keresked6 neki felr6hat6an hib5san vagy
k6sedelmesen teljesit, akkor kdteles a Felhaszn5l6nak a hib6s vagy kdsedelmes teljesitessel
drintett minden napt5ri nap vonatkoz5s5ban az adott felhaszn6l5si hely 6ves, dokumentiici6-
ban kalku15lt mennyisdgfi villamos energia forintban meghat6rozott ellen6rt6k6nek 365-<ld re-
sz6nek a k6tszeres6t kcitb6rk6nt megfizetni.

2 A kdtb6rt a Felhaszn5l6 iriisbeli felsz6lit6ssal, 8 napos fizet6si hatirid6vel erv6nyesitheti.
Amennyiben a felsz6litas k6zhezv6tel6t kovet6 5 napon belul a Keresked6 irdsban, k6ts6get
kiz5r6an bizonyit6kokkal al;itdmasztott indoklessal magit ki nem menti, att<or a t<titbei etis-
mert ktivetelesnek min6siil 6s a Keresked6 kcivetelesebe besziimithat6 a Kbt-ben foglalt va-
lamennyi felt6tel megval6sul6sa eset6n.

3. A Felhaszniil6 kovetelheti a kottr6ren feliili k6rdt is.

7, Egy6b rendelkez6sek

1 A Felhaszn6l6 kdteles betartani a mindenkori vonatkoz6 jogszab5lyok, Szab6lyzatok rendelke-
z6sei! amennyiben az jelen szez5d6ssel nem ellent6tes. A jelen szez(d6s Felei kdziitt els6d-
fegesen jeren szez5d6s az irinyado a jeren szez6d6s 7.5. pontja figyerembeveterdver.
Amennyiben a Kereskedd b6rmery Aszr-nek min5s0r5 irata eg6sz&n vagy?szben eflentetes
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a jelen szezfu6ssel. akkor az erintett AszF-rendelkezes nem alkalmazhat6. Kiv6telt k61ez ez
al6l, ha az adott rendelkez6s a 7.5. pont alapjSn alkalmazand6.

A Keresked6 mindenkor bebrqa a vonatkoz6 jogszab6lyoknak, Szabillyzatok, a miikbdesi en-
ged6lyenek, ilzletszab6lyzatdnak 6s a rendszerhaszn6lati szez6d6seinek rendelkez6seit.

A Keresked6 mindenkor a szakszerijen elj616 keresked5t6l adott helyzetben fokozottan elv6r-
hat6 magatart6st koteles tanisitani, kiilondsen

o A Szez6d6s teljesit6sdt veszelyeztet6 esem6nyekr5l a Felhaszn6l6t halad6ktalanul
ertesiten i,

. A Szez6des teljesitese 6rdek6ben haladdktalanul megtenni minden t5le elv6rhat6
int6zked6st.

A Szez6d6s csak k6zos megegyez6ssel, friisban m6dosithat6 a Kbt. 132.!-nak megfelel6en.

Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben a szez6d6s b5rmely ponSa k6gens jogsza-
biilyba iitkcizne, vagy a kdzbeszez6si eljdr5s kdtelez6 6rv6ny[i dokumentum6nak tartalmSval
ellent6tes lenne, akkor a szez6d6s fentieket s6rt6 rendelkez6se hely6be - minden tov6bbi
jogcselekmeny, igy kiiliinosen a szez5des m6dosit5sa n6lkiil - a megs6rtett kcttelez6 6rvdnyfi
jogszab5lyi rendelkez6s vagy kdzbeszerzesi dokumentumi rendelkez6s keriil. Fentieket kell
megfelel6en alkalmazni akkor is, ha valamely kdgens jogszab5ly akk6nt rendelkezik, hogy va-
lamely rendelkez6se a szez6d6s r6sze (vagy a szerz6d6sben szovegszerfien szerepelnie kell)
6s azt szcivegszerflen a szez6d6s nem tartalmazza (az adott rendelkez6s a szez5d6s r6sz6t
kepezi).

8. A szerz6d6s id6beli hat6rlya €s megsziin6se

1. Felek jelen szez5d6s hat5rozott id5re 2013.10. 01. napj6nak 00.00 6raj6t6l ZOt4. 09. 30.
napj5nak 24.00 6rijAig kcitik, a Keresked6 ezen id6szak alatt koteles a szez6d6s szerinti ell6-
tas biztositdsa ra.

2. Felek meg5llapodnak abban, hogy a jelen szez6des a ftk. szab6lyai szerint rendes felmon-
d6ssal felmondhat6. A felmondesi id6nek elegend5nek kell lennie ahhoz, hogy a Felhaszn5l6
ktjzbeszezesi eljSriist folytasson le. Ennek hatSridej6t a felek 90 napban hat5rozz6k meg.

3. A Szez6d6s rendklviili felmonddssal azonnali hat6llyal felmondhat6, ha:

a) Keresked6 ellen cs5delj6r5s, vagy felsz5mol6si elj5r6s joger6s elrendel6sere keriil
sor, vagy vegelsz5mol5s at5 kerijl, ill. hivatalbol tiirlik a cegjegyzekkjl.

b) amennyiben b6rmelyik f6l a jelen szez5d6sb6l ered6 l6nyeges kdtelezettsegeit is-
m6telten vagy silyosan megszegi,

c)ha az illetdkes Hivatal a Keresked6 mijkod6si enged6ly6t joger6sen visszavonja, vagy
egy6b modon a szez6d6s teljesit6sere alkalmatlann6 v6lik.

4. FelhasznS16 kijteles a szez6d6s felmondani a Kbt-ben meghat5rozottak szerint, amennyiben:

4.1' Keresked6ben kaizvetetten vagy kcizvetlen0l 25olo-ot meghalad6 tulajdonl rdszeseddst szerez
valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazdas6gi klrsas6g, amely nem
felel meg a Kbt. 56. 5 (1) bekezd6s k) pon$6ban meghat6rozott felt6teleknek. Ennek 6rdek6ben a
szez6d6s teljesitds6nek teljes id6tartama alatt Keresked6 a tulajdonosi szerkezet6t a Felhaszn6l6
sz6m6ra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125.5 (5) bekezd6s szerinti iigyletekr5l a Felhaszn5l6t hala-
d6ktalanul 6rtesiti.

, 4).
).



4.2. Keresked6 kaizvetetten vagy kdzvetlentil 250lo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez va-
lamely olyan jogi szem6lyben vagy jogi szem6lyiseggel nem rendelkez6 gazdas5gi t6rsas6gban, amely
nem felel meg a Kbt. 56. 5 (1) bekezd6s k) pon$6ban meghat6rozott feltdteleknek. Ennek 6rdek6ben
Keresked6 a Kbt. 125.5 (5) bekezd6s szerinti 0gyletekr6l a Felhaszn5l6t halad6ktalanul 6rtesiti.

9, Adawddelem, kapcsolattart6s, egy6b rendelkez6sek

1. A szez6d6 felek kdtelesek betartani az adaW6delmi szab6lyokat.

2. Felek megallapodnak abban, hogy kiilonds tekintettel bizalmasan kezelnek minden egym6snak
6tadott, i.izleti titoknak min6sii16 inform6ci6t, valamint minden olyan inform6ci6t, dokument5-
ci6t, adatot, amelyeket ir5sban bizalmasnak min5sitettek (bizalmas inform6ci6), vagy jogsza-

b6ly annak minSsit.

3. Uzleti titok a gazdasSgi tev6kenys6ghez kapcsol6d6 minden olyan t6ny, inform6ci6, megold6s
vagy adat, amelynek nyilv5noss6gra hozatala, illet6Kelenek iiltal tttrten6 megszezdse vagy
felhaszn6l6sa a jogosult jogszer[i p6nzijgyi, gazdas5gi vagy piaci 6rdekeit s6rten6 vagy vesz6-
lyeztetn6,6s amelynek titokban tartiisa 6rdek6ben a jogosult a szUkseges int6zked6seket
megtette.

.1. A Felek titoktart6si kotelezetts6ge a tudom5sukra jutott iizleti titokra es bizalmas inform6ci6k-
ra, igy kUldn<lsen szakmai megold6sra, know-how-ra is kiterjed.

s. A Felek a szez6d6ssel kapcsolatos okm5nyokat es inform5ci6kat kiz6r6lag a szerz6d6s teljesi-
t6s6re haszn5lhatjSk fel. A m5sik f6l el6zetes j6v6hagy5sa n6lkiil ilyen inform5ci6t egyik f6l
sem tehet k6zz6, harmadik szem6ly rendelkez6sdre nem bocsiithat, kiv6ve, ha ezt 6rv6nyes 6s
hat6lyos jogszab5ly alapj5n ktitelez6 vagy valamely bir6#g vagy m6s hat6s6g, 6llamigazgatasi
szerv elrendeli, A felek err6l halad6ktalanul t6j6koztatj5k egym6st irSsban a vonatkoz6 bir6sa-
qi, vagy m6s hat6s6gi hatarozat egyidejii megkiild6se mellett.

6. A Felek kotelesek a hat6sag (bir6s5g) fi9yelm6t felhlvni az ilyen inform5ci6k megfelel6 kezel6-
stire. Nem tekinthet6 titoktartiisi kotelezettseg al6 es6 inform5ci6nak, ami m6r kdzismert. Egy
adott informSci6 kozismerts6get az a f6l bizonyi$a, amelyik annak kdzismertsdg6re hivatkozik.

r. A jelen titoktaft5sr6l sz6l6 pont rendelkezdsei a Szea5d6s megsziinese ut6n is hat6lyban ma-
radnak.

8. Felek meg6llapodnak, hogy a fenti titokv6delmi rendelkez6sek nem terjednek ki mindazon
adatokra ill, iratokra, mely vonatkoz5s5ban jogszab6ly a fentiekt5l ellentdtesen rendelkezik.

9. Felek kuelentik, hogy a szez6d6s teljesit6s6ben folyamatosan egy0ttmfikiidnek, a felmer0l6
probl6m5kr6l egym5st halad6Kalanul 6rtesitik.

10. Felek jognyilatkozataikat kiz6r6lag ir6sban, az 6w6tel hely6t 6s idejdt azonosithat6 m6don
igazol6 modon tehetik meg 6rv6nyesen. A felek a fentieken 6rtik az elektronikus levelez6s (e-
mail) es a fax form5j6t is.

11. Felek k6pviselet6re (jognyilatkozat t6tel6re) az ott megjelolt esetleges korl6toz6sokkal az
a15bbi szem6lyek jogosultak kiz5r6lagosan :

Felhaszn516 r6sz616l:

1. N6v, beosztds: P5pa Laszl6, megbizott hivatalvezet6

El6rhet5s69ei (lev6lcim, tel, fax): 2600 V5c, Szir6na kdz 7.

gamesz@dunaweb.hu

06-30-870-2898,
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Fl\X: 0627 /307-t45

N€v, beosztas: Kiss IstvSn

El6rhet5segei (lev6lcim, tel, fax): 2600 V6c, Kdzt6rsas6g rit 34.

kissirwan@''d,u,0aureb,hu

06-30-280-3927

Fax, 06-27-412-268

Keresked6 r6sz6r6l:

N6v, beoszt6s: M6k Zoltan tigyf6lmenedzser

El6rhet5segei (lev6lcim, tel, fax) :1031 Budapest, Szentendrei it 207 -2o9.

16.

12.

13.

l:).

e-mail: zmak@mvmp.hu

tel.: +35 1 304-2155

fax.: +36 1 207-9764

mob.: +36 20 588-2131

Jelen szez6d6st 6rint6 dsszes jognyilatkozatot a kijelolt kapcsolattart6 kiz6r6lag ir5sban - az

5wdtel helydt 6s idej6t dokument6l6 m6don - teheti meg 6rv6nyesen. Elektronikus lev6l ill'

fax eset6n az 6w6tel igazol5s5t megfelel6en alkalmazni kell (visszaigazol5s k6rese, ill. faxje-

lent6s).

Amennyiben a szen6d6s a jognyilatkozat megt6tel6re hat5rid6t nem tfiz, akkor a jognyilatko-

zatot annak ok5nak felmerUl6s6r5l (jognyilatkozatot tev6 tudom6s5ra jutAsat6l) sz6mltott 3

munkanapon belul kell megtenni, kiv6ve ha annak jelleg6b5l r<lvidebb hat5rid6 nem deriil ki'

Minden, a mSsik f6lnek benyrljtand6 jelen szez6d6s targy5t 6rint6 dokumentumot a jelen

szea6d6sben meghat5rozott kapcsolattart6 cim6re kell megkilldeni. A kiildemenyt faxon.

elektronikus lev6lben illet5leg postai kiildemdnyk6nt keresztiil feladott jognyilatkozat eseten a

megdrkez6st kcivet6 els6 munkanapon, szem6lyes 6tad6s eset6n azonnal k6zbesitettnek kell

tekinteni.

A kijelolt k6pvisel6k 6s kapcsolattart6k akad6lyoztakisa eset6re a felek meghatalmazott he-

lyettesr6l kiitelesek gondoskodni, melynek elmarad6sa nem eshet a m6sik f6l terhere. Ameny-

nyiben valamely technikai ok a ktildem6nyek fogad6s6t akad6lyozn6 ill. lehetetlennd tenn6, fe-

lek kiitelesek a m6sik felet err6l - illewe a hiba megszfin6s6r6l - halad6Kalanul rclvid titon 6r-

tesiteni. Ebben az esetben a jognyilatkozat telefonon is megtehet6 azzal, hc{Y a akadavozta-

tasi nyilatkozat telefonon tort6n6 megt6tel6nek igazol6sa a nyilatkozattev6t terheli'

Szen6d6 felek rigy j6rnak el jelen szez6d6s hat6ly5nak fenn5llta alatt, fgy kezelik a doku-

mentumokat, hogy az megfelefen a szez6d6s kikiit6seinek. Sze.zi:d,6 Felek kfelentik, hogy

egyikiik sem tanlsithat olyan magatart6st, amely a szez6d6ssel ellent6tes lenne, vagy a m6-

sik f6l jogos 6rdekeit s6rten6. Szen6d6 Felek rtrgzitik, hogy a dokumentumok kezel6se sorSn

az adawddelmi jogszab5lyok rendelkez6seit marad6ktalanul betartj6k.
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11.

19.

18.

23.

21.

Felek meg6llapodnak abban, hogy minden tev6kenysegi.ikn6l a m6sik f6l 6rdekeit messzeme-
n6en szem el6tt tarWa j6rnak el, tart6zkodva minden olyan magatart6st6l, amely a m6sik f6l-
nek ak6r vagyoni, ak6r nem vagyoni k5rt okozna.

Szen5d6 Felek halad6ktalanul kotelesek 6rtesiteni a m5sik felet a tudom5sukra jutott minden
6rtesiil6sr6l, dokumentumr6l, inform5ci6r6l, amely jelen szez5dds tefesit6#t akad6lyoaa,
vagy befoly6solja.

Szez6di5 Felek meg5llapodnak, hogy jelen szez6d6s hatalya alatt - a fentieken t[l is -
szorosan egyiittmiikodnek, 6s mindent megtesznek annak 6rdek6ben, hogy a jelen sze'::6d6s-
ben kitflzijtt c6lok megval6suljanak.

Felek kifejezetten riigzitik, hogy jelen szez6d6s alapjdn a Felhaszniil6 sem r6szben, sem
eg6szben nem felel6s a hivatkozott kozbeszez6si elj5r5s alapj5n a Keresked6vel szez6d6st
kdt6 tov6bbi felhaszn616k szez6d6sszeg6s66rt. ill. a tov6bbi esetleges felhasznii16k szez6d6s-
szeg6se jelen szerzSd6s Felhaszn5ldjiira nem hat ki.

Jelen szez6dds ill. a kcizbeszez6si elj5r5s 1. r6sz6re vonatkoz6 iratanyaga az rin. id6soros
m6res alapj5n elsz5molt fogyaszt6si helyek vonatkoz6s6ban tartalmaz rendelkez6seket.
Amennyiben valamely rendelkez6s az adott fogyaszt5si hely vonatkoz5sdban nem drtelmezhe-
t5, azt figyelmen kivijl kell hagyni,

Jelen szez5d6sben nem szab5lyozoft k6rd6sekben a Magyar Ktizt6rsasdg jogszabiilyai az
ir5nyad6ak.

A szez5d6s 6s annak dokumentumainak nyelve a magyar. Jelen szenfods melleklet6t kdpezi
(a felsoroltakon kivijl) (a Megbiz6 p6ld5nyiihoz csatoltan) az eljdrds iratanyaga.

Felek jogvitajuk eset6re kikdtik a viici viirosi Bir6s59 ill. a Budapest K6rny6ki rctrv6nysz6k
kizii16lagos illet6kesseget.

Jelen szez6d6s annak mindh6rom f6l Sltali al5ir6saval l6p hatdlyba.
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