
Villa mosenergia-kereskedelmi szen6dds

2. r6sz vonatkozisdban

mely l6trejdtt egyr6szr5l Viic V5ros t)nkorm5nyzata

(sz6khelye: 2600 V6c, M6rcius 15. t6r 11. Ad6sz6m: r573L302-2-73 )

k6pviseli: Faird6s Aftila

mint Aj6nlatk6r6. a Felhaszn5l6k kdpviselet6ben elj516 f6l

(tov6bbiakban: Aj6nlatker6 mint Partner), valamint

Afs6v5rosi Ovoda (sz6khelye:2600 V6c, V6m utca 11., Ad6sz6m: f67g35'Z-l-13, kepviseli:
Lambekn6 G5l Gabriella) mint Felhaszn6l6 6s Fizet6 (tov5bbiakban FethasznSt6),

m6sr6szr6l az E.ON Energiaszol95ltat6 Kft.

(sz6khely: 1051 Budapest, Sz6chenyi IsW6n t6r 7-8,

k6pviseli: P5l Norbert Ugyvezet6 igazgat6 c6gjegyz6ksz6m: Cg.01-09-881828 ad6sz5mi t3958f47-Z-
44.) mint Villamosenergia-keresked6 (tov5bbiakban: Keresked6)

ktizcitt az alulirott helyen 6s id6ben, az a16bbi felt6telek mellett:

1. E16zm6nyek

V6c V5ros Onkorm6nyzata kozbeszez6si eljSr6st folytatott le 2013. 6vben,,Villamos energia
beszez6se" megnevez6ssel. Az elj5r6sban 3 r6szre lehetett aj6nlatot tenni. Az ajiinlati felhivas
akk6nt rendelkezett, hogy Aj5nlatk6r6 a felhiv6sban meghat5rozott ajiinlatk6r6k nev6ben is
folytatja le a kdzbeszezesi elj6rest, ezeltal az ott megjeldlt int6zm6nyek, gazdas6gi
t5rsas6gok lesznek a szez6d6st kijt5 felek 6s dn5ll6 sz5mlafizet6sre kdtelezettek (az 1.
r6szaj5nlati kiirben 7 db szez6d6s, 2. reszaj6nlati korben 11 db szez6d6s 3. r6szajiinlati
ktirre vonatkoz6an pedig 1 db egyedi fogyaszt6i szenSd1s l6trq6tte szUkseges).

A kozbeszezds 2. r6sz6vel 6rintett Felhaszn5l6k teh6t a szez6d6seket on5ll6an jogosultak
megkotni, igy jelen szen6dds az emlitett k6zbeszez6si elj6r6sban megkcittift - a
Felhaszn5l6ra 6s annak felhaszn6l5si helyeire vonatkoz6 - szez6d6snek min6siil.

A nyertes aj5nlattev5 a Keresked6 lett, igy a Kbt. vonatkoz6 szakaszainak megfelel6en 6s a
fentiek figyelembevetel6vel jelen szez6d6s vele keriil megkcit6sre. Felek a szolgiiltat6s
teljesrcse erdek6ben az a15bbi szenSd6st kiitik.

2. A szerz6d6s c6lja, t5rgya

l. Felek a kcizbeszerz6si elj5riis alapj5n egym5ssal tn. teljes elliit6s alapf szez6d6st hoznar
l6tre Felhaszn5l6i menetrendad6si ktitelezetts6g n6lkiil, mely alapjdn a Keresked6 eladja,
Felhaszn5l6 megv6#rolja a jelen szez6d6sben, ill. a dokument6ci6ban meghatdrozott
villamos-energiSt (szea5d6s kozvetett t5rgya). Ennek alapj5n a Keresked6 vdllalja a magyar
iiwiteli h6l6zaton folyamatosan rendelkez6sre 5116, szabv6nyos min6seg( villamos energia
biztositas6t a Felhaszniil6 r6sz6re a szerz&6s id6beli hatalya alatt 869 000 kwh
mennyis6gben, amennyiben a terijletileg illet6kes eloszt6 enged6lyes a mel16kletekben foglalt
felhaszn5l6si helyek tekintet6ben a merlegkiiri v6lt6st irilsban visszaigazolja a Keresked6
rdsz6re, azzal, hogy a Keresked6 a jelen szez6d6s al5iriis6val elfogadja, hogy a kcizbeszez6si
ellejarSs alapj6n szez6d6st k6tdtt Felhaszn6l6k a felhiv5sban ill. a dokument5ci6ban
meghat5rozottak szerint az adott r6sz tisszmennyisege tekintet6ben +20olo-ban elt6rhetneK.
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2. A szen6dds t5rgy6t k6pezi tovilbb5 a szezdddskot6st kdvet6en a keresked6 v5ltdssal j6r6

iisszes adminisztrativ, tovribbd a kozbeszez6si m6szaki leirSsban egyebekben meghat6rozott
tev6kenys6g ell5t5sa. Ezek ellen6rt6k6t az ajenlati 6r tartalmazza, ezen kotelezetts6gek
ell5t5s66rt tov5bbi ig6nyt a Keresked6 nem terjeszthet el6.

3. A Felhaszn5l6 felhaszn6l5si helyeit jelen szenSd6s 1. sz. mell6klete tartalmazza.

4. Felek meg6llapodnak abban, hogy sem a jelen szez6d6sben meghat6rozott minim6lis
mennyis6g 5t nem v6tel6kil, sem a maxim5las mennyis6g feletti iitvetel eset6n Felhaszn5l6

semmif6le toviibbi dfr vagy k6vetel6s megfizet6s6re nem kdteles azzal, hogy a Keresked6 a

t{lfogyasztiis eset6n felhaszn6lt villamos energi6t is biztositani koteles.

3. Az ellenszolg6ltat5s 6s megfizet6se

t. A Keresked6 6ltal a kdzbeszez6si elj5r6sban megajenlott es a Felhaszn6l6 5ltal elfogadott nett6
ellendrt6k az int6zm6nyi profilos felhaszn6l5si helyek vonatkoz5s5ban:nett6 15, 44 FVkWh,
azaz nett6 tizenhat forint- negyvennegy filler F{kWh.

2. A jelenszerz6d6sben meghat6rozott energiadf a szez6dtises id6tartam alatt fix, index5l6sra
nincs lehet6s69.

3. A fenti ellen6rt6k felt6tel n6lkUli, nett6 energia fix dij. Felek ritgzitilq hogy a fenti dij
meghat5roz5s5n5l figyelembe vdtelre keri.ilt hogy az a KAT kctltseget (2007. 6vi Doo0/I w. 9-
13. !) is mag6ba foglal6 villamos energia 6r, ami taftalmazza a villamos energia beszez6s 6s
6rt6kesit6s kolts6qdt, a tO9l20O7. (Xn. 23.) GKM rendeletben meghatSrozott 5w6teti
kdtelezetts6g al5 es5 villamos (,,zold') energia kitlts6get, a kiegyenllki energia kdlts6g6t, a
hazai 6s nemzetkozi hat5rkeresztez6 kapacihisok dij;t 6s a menetrendad6s ath6rit6sSbol
ad6d6 mindenfajta kdltsdgeket, valamint m6rlegk<ir tags6gi dijat is. Tartalmazza tov5bb5
teljes korflen a jelen szea5ddssel kapcsolatban meghatdrozott egy6b szolg6ltat5sok
ellen6rt6k6t is, ktilonosen a keresked5v6lt6ssal kapcsolatos adminisztr6ci6s feladatok
ell6tiisiinak, tov6bba az internetes i.igyfdlportal biztosit6sdval kapcsolatos dijakat is.

,1. A megadott ellen6rt6k nem tartalmazza a rendszerhasznSlati dijakat, a sz6nipari
szerkezetStalakitiisi tamogatast, a kedvezmdnyes 5ru villamos energia tiimogat6st, a VET-ben
meghat5rozott p6nzeszkiiz6( az energiaad6, 6s az 6ltal6nos forgalmi ad6 iisszeg6t, valamint
a jogszab6lyban meghat6rozott egy6b ad6kat 6s illet6keket.

s. A felek kitztitti elsz6mol6s alapja a Felhaszn5l6k(k) csatlakoz5si pontjain elhelyezett, a
mindenkori Kereskedelmi Szabalyzatban meghatSrozott id6beli r6szletezetts6gii adatokat
szolg6ltat6, a vonatkoz6 szabv6nyokna! biztons6gi 6s m6r6siigyi el6ir5soknak megfelel6,
hat6s5gilag hitelesitett fogyasztSsm6r5 berendez6s 5ltal m6rt energiamennyis6g.

rr. A villamos energia szolg6ltatSs szi.ineteldsenek idej6re vonatkoz6an Felhaszn5l6 energia dij
megfizetdsdre nem koteles.

7. Felhaszn616 6s Keresked6 a teljes ellSt5s alapri szea6d6s id6tartama alatt az energia ellenert6ke
vonatkoz5s5ban naptari h6naphoz igazodd elszilmol6st alkalmaznak.

8. A Felhaszniil6 el6leoet nem fizet.
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Felhaszn5l6 az ellendrt6ket, az igazolt szez5d6sszerU teljesitdst kcivet6en havonta, ut6lag

egyenliti ki a Kbt. 130. 5 (1)-(6) bekezd6se szerint sz6mla6sszesit6 alapj5n, 6tutalSssal,

forintban (HUF).

A penzugyi teljesrcs felt6tele az Art. 36/A. s-ban foglaltak teljesUl6se.

Keresked6 a sziimldkat - felhaszn6l6si helyenkdnt - a Fizet6 nev6re iilliga ki, 6s a sz6mliikat a
Fizet6 cim6re kiildi meg, feltuntetve a Partner nev6t is A sz6ml6k mell6 Keresked5 koteles
r6szletes analitik5t mell6kelni (elektronikus form5ban is) a dokumentaci6nak megfele16
tartalommal. Kciteles tov6bb5 a papir alapri sz6ml6k alapj5n sz6mladsszesit6st is k0ldeni
havonta a F'zet6 nev6n szerepl6 fogyaszt5si helyek iisszesit6s6vel Ft 6s KWh vonatkoz6s5ban,
Ezt elektronikus form5ban is meg kell ktildeni a Fizet6 cim6re.

Keresked5 nem jogosult h6 kozben r6szsz6mla kibocs6tas6ra. tu esetleg h6 kdzben felmerijl5
korrekci6kat a kovetkez6 h6napban sz6molhatja el.

A Keresked5 6ltal kibocsStott sz6mla mag5ban foglalja:

- az Sltala az el6z5 naptari h6napban (elsz6mol6si ld6szak) a Fizet6 r6szdre 6rt6kesitett villamos
energia teljes mennyis6g6t (kwh),

- a villamos energia egys695r5t (Ftlkwh)

- az 5ltal6nos forgalmi ad6 iisszeg6t,

- a tiirv6nyben meghat5rozott energiaad6 6sszeg6t,

- a rendszerhaszn5lati dfakat,

- eSy6b, jogszab5lyban riigzitett, a Felhaszn6l6t terhelS 6s a Keresked6 5ltal sz6ml6zand6
tetefeket (igy kiiliindsen aVEf 747. $ alapj5n sz5ml6zand6 t6teleket).

A kibocsStott sz5mliin, szdmla tjsszesit6n 6s sz5mla r6szletez6n az el5irtakon kiviil fel kell
tiintetni a Fizet6 nev6t, cimet, felhaszn6ldsi hely cim6t, felhaszn6l5si hely _funkci6jiit, a POD
sz6mot, a felhaszn5l6si hely azonosit6t, a Partner nev6t 6s a mindenkori MEF (kwh) 6rtdket.
A kibocsatott sziimlSn. sz5mla risszesit6n 6s sz6mla r6szletez6n az el6irtakon kiviil fel kell
t0ntetni a FelhasznSl6 nevdt, cim6t, felhaszn6l6si hely cim6t, felhaszn5l5si hely funkci6j5t, a
POD sz6mot, a felhaszn5liisi hely azonosit6t ds a mindenkori MEF (kwh) 6rt6ket.

Keresked6 nem jogosult a teriiletileg illet6kes eloszt6i enged6lyes 6ltal szSmdra megkulddtt,
igazolt natur6liSt6l elt6r6 mennyiseget alapul v6ve id5szaki sz5ml5t ki6llitani. Ennek
megfelel5en a mindenkori keresked5i 5ramsziimla natur6lia bSzis6t az eloszt6 5ltal az azonos

sz5ml5z6si id6szakra kidllitott RHD sz6m16n megjelen6 5rammennyiseg k6pzi. Amennyiben egy
adott sz5ml6z5si id6szakot kdvet6en m6gis elt6r6s ad6dna egyes fogyasztasi helyek eset6n az

RHD 6s a keresked5i 5ramsz5ml6k natur5lia vetitdsi alapjSnak kUldnboz6sege miatt, akkor a

keresked5 kijteles ezt a soron kovetkez6 sziiml5z5si id6szakban korrig6lni.

A Szez6d6s megsz(n6s6t ktivet6 75 napon beli.il a Keresked6 jogosult a Felhaszn6l6 fel6
v69elsz5mol6 sz5mla kibocs6tas6ra. Ez a sz6mla tartalmazhatja a havi elsz6mol6 sz5ml6ban
esetlegesen ki nem sz6ml6zott tdteleket.

K6sedelmes fizet6s eset6n a Felhaszn5l6 a ftk. 301/4.5 (2)-(3) bek-nek megfelel5 k6sedelmi
kamatot kaiteles megfizetni a Keresked6 r6sz6re, a kdsedelemmel ar6nyosan, de ez
id5ar5nyosan csclkken amennyiben a Keresked5 a szez5d6s letrejittt6t kovet5en k6t h6napon
belUl nem kezdi meq a szerz6d6s szerinti sz6ml5z5st a Fizet6k fel6.
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18. A sz6mla formailag es tartalmilag meg kell, hogy feleljen a hatdlyos sz5mviteli 6s ad6, stb.
jogszabiilyoknak.

Felek megSllapodnak abban, hogy a Keresked6 nem fizet, illewe sz6mol el a szez6d6s
teuesitds6vel osszefaiggdsben olyan koltsegeket, melyek a Kbt. 55. 5 (1) bekezdes k) ponla
szerinti felt6teleknek nem megfelel6 tirsas6g tekintet6ben mertilnek fel, 6s melyek a

Keresked6 ad5koteles j6vedelmenek csokkentds6re alkalmasak.

Keresked5 v6llaua, hogy az Eloszt6i Enged6lyessel kotend6 h6l6zathaszn6lati szea5d6sekben a

Felhaszniil6 helyett v5llalja a fizet6 f6l szerep€t. Az Eloszt6 Engedelyes teh5t a Keresked6 fel6
sz6ml6zza az dltal6nos rendszerhaszn6lati diakat, amiket a Keresked6 fizet meg kozvetleniil

az Eloszt6i Engedelyes sz5m6ra. A Keresked6 a villamos energia kolts6ge mellett az 5ltal5nos

rendszerhasznSlati dijakat, mint kozvetitett szolg6ltat6st tov6bbsz6mliizza a Felhaszn6l6 fele,

amit a Felhasznel6 a Keresked6nek koteles megfizetni az energiadfrjal megegyez6 fizet6si

felt6telekkel.

Keresked6 a torv6nyi el6ir6sok szerinti ki-6s bejelent6si kotelezetts6geket v5llalja a

szerz<id6slejdrt6t kdvetden az rirj Keresked6 fel6.

4, A felek jogai 6s ktitelezetts6gei

Keresked6 a mell6kletben szerepl6 felhaszn6l6si helyeknek a csatlakoz6si ponqain a teues
ell5t5s alaprl szerz6d6sben rdgzitett negyed6r6s 6tlagteljesitmdny 6rt6k6vel megegyez6
teuesitmdnnyel ktiteles folyamatosan rendelkez6sre 6llni. Nem felel a fentiek nem
teljesit6siil6se€rt, ha azt az Eloszt6i engedelyes 6rdekkiir6ben felmeri.ilt - Keresked6nek fel
nem r6hat6 - ok okozza.

A villamos energi6t a Felhaszn5l6 r6sz6re a h6l6zati enged6lyes sz6lliga le.

A felhaszn6ldsi helyek ell5t6sa a felhaszn6l6si helyekkel megegyez6 csatlakoz5si pontokon

ttirt6nik.

A profilos fogyasztasi helyek tekintet6ben - a szez6d6s id6tartama alatt - a profil alap0

szabadpiaci fogyaszt6si menetrendet a Keresked6 kesziti el 6s jelenti a rendszerir6nyito fele. A
profilos menetrendadiis alapj5t a szabadpiacra l6pdskor a teriiletileg illetdkes eloszt6i

enged6lyes 6ltal meg5llapltott mdrtdkad6 6ves fogyasztas jelenti, ennek hi6ny6ban a

dokumentaci6 ,,A", ,,8" es ,,C". mell6kleteiben felhaszn6l6si helyk6nt megadott 6ves villamos

energia fogyaszt5sok alkalmazand6ak. Keresked5 vSllalja a profilos Felhaszn6l6 teljes ell5t5s
alapri szezcid6s szerinti szabadpiaci villamos energia ell6t6s6t. A profilos felhaszn5l6si helyek

mennyisdgi elt6r6s6nek p6nz{.igyi kockSzata a tiibbletenergia vagy a sziiks6ges kaegyenlit6

energia megv5s5rl6s5b6l kovetkez6en a Keresked6t terheli, ennek a Felhaszn6l6 fel6 tclrtdn6

ut6lagos r6szben vagy eg6sz6ben t6rtdn6 6th6ritasa nem lehets6ges.

Keresked6 kiiteles aj6nlatkdr6 szabadpiacra l6p6 felhaszn616si helyeinek villamos energia
igdnydt fedezni oly m6don, hogy a Felhaszn616 eltal felhaszn6lt villamos energia mennyis6get

saj5t nev6ben koteles e16re megv6s6rolni.

Felhaszn5l6 a keresked6i m6rlegkorbe ldp<i felhaszn5l6si helyei vonatkoziisaban fell6p5
v6telez6si iizemzavarok eset6n - Felhaszn6l6 kiilon k6r6s6re - Keresked6nek vSllalnia kell a

Felhaszniil6 6rintett felhaszn5l5si helyeinek k6pviselet6t a h6l6zati rendszer azon tagjaival

21.
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szemben, amely/amelyek a Felhaszn5l6n6l jelentkez5 v6telez6si zavart okozta/okoztdk, 6s

mindent meg kell tennie Felhaszn6l6 6rdekeinek k6pviselet66rt. Ezen pont a fenti szem6lyi 6s

t6rgyi kiirben meghatalmaz6snak min6sijl.

A hat5lyban l6v6 egyetemes szolg6ltat6i szez<!d6s(ek) felmond6s5t - a szabadpiacra l6p5
fogyasztdsi helyek vonatkoz6s6ban - a Felhaszn6l6 k6pvisel6je 6ltal teues bizonyit6 erejli
mag6nokiratba foglalt meghatalmazSs5val a Keresked6 kezdem6nyezi 6s bonyoliSa le a

teri.iletileg illetdkes egyetemes szolg5ltat6nSl. Az egyetemes szol96ltat6i szezrid6s(ek)
felmond5san6l (a megszfn6s id5pontja vonatkozSs5ban) a jelen szez6d6ben meghat5rozott
kezd6 teljesit6si id6pont az ir5nyad6.

A hat6lyban l6v6 szez5d6s(ek) felmonddsiit - a keresked6i m6rlegk6rbe l6p5 fogyaszt5si helyek
vonatkoz6s6ban - a Felhaszn616 k6pvisel6je iiltal te|es bizonyito erej[i mag6nokiratba foglalt
meghatalmaz5s5val a Keresked6 kezdem6nyezi es bonyollga le az illet6kes szolg5ltat6n6l. A

hat6lyos szez6des(ek) felmond6s6n6l (a megsziinds id6pontja vonatkoz6s5ban) a jelen

szez5d6ben meghatdrozott kezd6 teljesit6si id5pont az ir5nyad6.

A keresked6i m6rlegktirbe l6p6shez sziiks6ges eloszt6i szez6d6s(ek), rigy mint H6l6zati
Csatlakozasi Szez5d6s(ek) (a tov6bbiakban: HCSSZ) 6s H6l6zathaszn5lati Szerzcld6s(ek) (a

tov5bbiakban: HHSZ) megkot6sdt - amennyiben ez valamely fogyaszt5si hely eset6n nem 5ll

rendelkez6sre - a Felhaszn5l6 k6pvisel6je iiltal teljes bizonyito erejfi mag5nokiratba foglalt
meghatalmaz6s5val a Keresked6 kezdem6nyezi ds bonyoliga le a terUletileg illet6kes eloszt6i
enged6lyesn6l. A HCSSZ-ek 6s HHSZ-ek megkiit6s6hez a jelen szezcid6ben meghat6rozott
kezd5 teljesit6si id6pont az ir5nyad6.

Keresked6 szakmailag feli.igyeli a profilos elsz6molds a15 es5 felhaszn:il6si helyek illet6kes
eloszt6i enged6lyes 6ltal tcirt6n6 vegleges profilba sorol6#t 6s valamennyi profilos

felhaszn5l5si helyre vonatkoz6an a szez6d6ses id6szak alatt 6rv6nyes Mert6kad6 Eves

Fogyaszt5s meg6llapitasat.

A teljes ell6tds alapri szez6des hatalya alatt Keresked6 kdteles a t5le elv5rhat6 szakdrtelemmel
6s fokozott gondoss5ggal mindent elkovetni a Felhaszn6l6 6rdekeinek v6delm6ben.
Amennyiben bebizonyosodik, hogy gondatlanul. hanyag m6don j5rt el, az ebbrSl ered6 karok
megterit6s6re kclteles.

Felhasznii16 jogosult az energiaell5t6s6val kapcsolatos b5rmilyen iigyben Keresked5hiiz fordulni,
aki a t6le elvdrhat6 szak6rtelemmel koteles aj6nlatk6r6 r6sz6re tan6csot vagy (ilyen t6rgyri
k6r6s eset6n) iriisbeli tiijdkoztatast adni.

Az rijonnan bekapcsol6sra ker0l6 felhaszn6liisi helyek r6szdre, az adott felhaszn5l5si helyre
6rv6nyes energiadij alkalmaz6s5val Keresked6 a szez5ddses id6tartamon beliil szabadpiaci
villamos energia elEtest nyijt. Ezen felhaszn5l5si helyek vonatkoz6saban a jelen szea5des
rendelkez6seit kell alkalmazni ki.il6niisen azzal, hogy az energiadfr meghat5rozott m6rt6ke
ezen rij felhaszniil5si helyek vonatkoz5s5ban is ir6nyad6ak. A felhaszn5l5si helyek
m6dosul5sa (ide 6rfue az ij felhaszniil6si hely bevon5sat, r6gi megszfintet6s6t, stb.) nem
min6siil a felek megSllapod5sa alapj6n szez6d6sm6dosit6snak.

A szerz6d6s id6tartama alatt megsz0n6 felhaszn6l6si helyek r6sz6re Keresked6 szak6rt6i
timogat6st biztosit 6s a Felhaszn6l6 kepvisel6jek6nt menedzseli a felhaszn5l5si helyek
villamos energia szolg5ltat6sbol va16 ki16ptetds6t.
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15. Keresked6 az iigyint6z6s gyorsit6sa, egyszeriisit6se 6rdek6ben internetes iigyf6lportal
iizemeltet6s6re kdteles a szen6d6s id6tartama alatt. Annak 6rdek6ben, hogy a Keresked6

6ltal ki5llitott sz5mla mfiszaki tanalmiit 6s sz6mszaki helyesseg6nek ellen5rz6s6t meg a

sz5mla meg6rkez6sdt megel6z5en el lehessen v6gezni. annak megtekinthet6s6get
Keresked6nek elektronikus, internetes el6rhet6sdggel kell biztositani. Ugyancsak biztositani

kell a Keresked5nek az egyes felhaszn6ldsi helyek teljesitm6ny gortr6j6nek lefut6sanak, illeWe

a Keresked6 6s a FelhasznSl6 kdz6tt meak6tendo szerz6d6s m[iszaki vonatkoz6sf adatainak

megtekinthet6s6g6t.

5. Szerz6d6sszeg6sek 6s jogkiivetkezmEnyei

A Felek jelen szerz6d6sben v6llalt kotelezetts6geinek megszeg6se, igy ktiloniisen a teljesit6s

elmulaszt6sa, k6sedelme k6rt6rit6s fizetdsi kotelezettseget keletkeztet, illewe a Szerz6d6s

m5sik F6l 6ltal tort6n5 rendkivi.ili felmond6s6t alapozza meg a Szez6d6sben foglaltak szerint.

A jelen pontban rogzitett szerz6d6sszeg6si esetek 6s azok itt el6irt kbvetkezm6nyei nem 6rintik
a jelen Szez6d6s b6rmely m6s pon$6ban meghat6rozott szez5d6sszeg6si eseteket, illewe az

azokhoz ffi zbtt jogktivetkezm6nyeket.

Srilyos szez6d6sszeg6s eset6n a srilyos szerzcid6sszeg6ssel 6rintett (s6relmet szenvedett) Fel a

Szez6d6st a szez6desszeg5 F6lhez int6zett egyoldali jognyilatkozattal jelen szez5d6s szerint

felmondhaga.

Srilyos szez6d6sszeg6st kiivet el a Keresked6, ha neki felr6hat6an:.1.

- ha a szerz6d6s teljesit6s6hez sziiks6ges eleKromos 5ramot nem szerzi b€ teljes
eg6sz6ben,

nem 5ll rendelkezdsre a jelen szez6d6sben meghat6rozott m6rt6kben 6s modon,

- jelen szez6d6sben nevesitett adminisztr6ci6s kotelezetts6g6t nem, vagy

hi6nyosan teljesiti 6s ezzel Felhaszn6l6 ell6t6s5t eg6szben vagy r6szben

veszdlyezteti vagy lehetetlenne teszi,

egy6b srilyos szea6d6sszeg6st ktivet el.

5. S0lyos szez6d6sszeg6st kovet el a Felhaszn6l6, ha neki felr6hat6an:

fizetdsi ktitelezetts6genek a Keresked6 5ltal meghatarozott legalSbb 30 napos
pothatiirid5 alatt sem tesz eleget,

egyUttm0kdd€si kotelezettseget silyosan megszegi.

Vis maior bekijvetkez6se eset6n a Felek kdtelesek egym6st halad6ktalanul 6rteslteni.

Amennyiben a vis maior helyzet csak a Keresked6n6l jelentkezil! a vis maior id6tartam6ra a

Felhaszn6l6 jogosult harmadik szem6lyt6l a m0kbdes6hez szUks6ges elektromos 6ramot
beszerezni. Ezt a mennyis6get az 6ves mennyis6gvonatkozSs5ban figyelembe kell venni.
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A Felhaszn5l6 nem kctteles a szabvdnyon kivijli elektromos 6ramot 6Wenni, igy ha a szabv6nyon
kivOli elektromos 6ramot 6w6tel6t a Felhaszn5l6 visszautasiga, ez a Keresked6 r6sz6r5l

min5s0l szez6d6sszeg6snek. A szabv6nyon kiviili elektromos 6ramot mennyis6gdvel
cscikkenthet6 a szez6'd6ses mennyis6g.

A teljesit6s jogszer[i megtagadSsa eset6n a jogszerUen megtagad6 f6l terh6re nem keletkezik

sem kotb6rfizet6si, sem k5rterit6si k6telezettseg, de kesedelmi kamat fizetesi kotelezettseg
sem. Ekkor a jelen szea6d6sben meghat6rozott (elt6r6ssel nem 6rintett) mennyis6get az

6tad5s felfiiggeszt6se miatt 6t nem adott mennyiseggel cscikkenteni kell.

6. Szerz6d€si biztositekok

Felek megSllapodnak abban, hogy amennyiben a Keresked6 neki felr6hat6an hib5san vagy
k6sedelmesen teljesit, akkor ktiteles a Felhaszn5l6nak a hib6s vagy k6sedelmes teljesit6ssel
6rintett minden naptSri nap vonatkoz6s6ban az adott felhasznSlSsi hely 6ves,
dokument6ci6ban kalkul5lt mennyis€g[i villamos energia forintban meghat6rozott
ellen6rt6k6nek 365-<id rdszdnek a k6tszeres6t kiitt€rkdnt megfizetni.
A kittbdrt a Felhaszn6l6 ir6sbeli felsz6litassal, 8 napos fizetesi hat6rid6vel drvdnyesitheti.
Amennyiben a felsz6litas k6zhezvdtel6t kovet6 5 napon beliil a Keresked6 lrasban, k6tseget
kiz5r6an bizonyitdkokkal al6tamasztott indokl5ssal mag6t ki nem menti, akkor a kdttr€r
elismert kovetelesnek min5si.il 6s a Keresked6 kcivetel6s6be besz6mithat6 a Kbt-ben foolalt
valamennyi felt6tel megval6su15sa esetdn,

7. Egyeb rendelkez6sek

A Felhaszn6l6 koteles betartani a mindenkori vonatkoz6 jogszab5lyok, Szab6lyzatok
rendelkezeseit, amennyiben az jelen szez6d6ssel nem ellentdtes. A jelen szez6d6s Felei

kiizott els6dlegesen jelen szez6d6s az iriinyad6 a jelen szez5d6s 7.5. pon$a

figyelembev6tel6vel. Amennyiben a Keresked6 b5rmely ASZf-nek min6sUl6 irata eg6szben

vagy r6szben ellent6tes a jelen szez6d6ssel, akkor az 6rintett ASzF-rendelkez6s nem
alkalmazhat6. Kiv6telt k6pez ez al6l, ha az adott rendelkez6s a 7.5. pont alapj5n
alkalmazand6.

A Keresked6 mindenkor betartja a vonatkoz6 jogszabalyoknak, Szab6lyzatok, a m0kird6si
enged6ly6nek, i.izletszab5lyzatanak 6s a rendszerhaszn6lati szez6deseinek rendelkez6seit.

A Keresked6 mindenkor a szakszerlien elj5r6 keresked6t6l adott helyzetben fokozottan elv6rhat6
magatartSst kdteles tanUsitani, kiiltjnosen

A Szez<jdds teljesit6s6t vesz6lyeztet5 esemenyekr6l a Felhaszniil6t halad6Kalanul 6rtesiteni,

A Szezcid6s teljesitese 6rdek6ben halad6ktalanul megtenni minden t6le elv5rhat6 int6zked6st.

A Szezcidds csak kiiz6s megegyez6ssel, ir6sban m6dosithat6 a Kbt. 132.s-nak megfelel6en.

Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben a szerzSd6s b6rmely pontja k6gens jogszab5lyba

titkozne, vagy a kozbeszez6si elj6r5s kdtelez6 6rv6ny( dokumentum6nak tartalm6val
ellent6tes lenne, akkor a szerz5d6s fentieket s6rt6 rendelkez6se hely6be - minden tov6bbi
jogcselekm6ny, igy kill6ncisen a szez6d6s m6dosit6sa n6lki.il - a megs6rtett kotelez6 6rv6nyfi
jogszab6lyi rendelkez6s vagy kozbeszez6si dokumentumi rendelkez6s keriil. Fentieket kell
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megfelel6en alkalmazni akkor is, ha valamely k6gens jogszab6ly akk6nt rendelkezik, hogy

valamely rendelkez6se a szen6d{s r6sze (vagy a szerz6d6sben sz6vegszerlien szerepelnie

kell) 6s azt sziivegszerlien a szerz6d6s nem tartalmazza (az adott rendelkez6s a szez6d6s
-:--:! r-,<.-^-r\
I g>ztt |\gPczr,r.

8, A szerz6d6s id6beli hatSlya 6s megsziin€se

r. Felek jelen szez6d6s haterozott id6re 2013. 10. 01. napjdnak 00.00 6raj6t6l 2014. 09. 30.

napj6nak 24.00 6r6jitig kotik, a Keresked6 ezen id5szak alatt kdteles a szez6d6s szerinti

ell5tas biztositasiira.

2. Felek megiillapodnak abban, hogy a jelen szea6d6s a ftk. szab5lyai szerint rendes felmond6ssal

felmondhat6. A felmond6si id6nek elegend6nek kell lennie ahhoz, hogy a Felhaszn5l6

kozbeszezdsi elj5r6st folytasson le. Ennek hatiiridej6t a felek 90 napban hatarozz6k meg.

3. A Szerz6d6s rendkiviili felmond6ssal azonnali hatSllyal felmondhat6, ha:

a) Keresked6 ellen csddelj5r6s, vagy felsz5mol5si elj6rds joger6s elrendel6s6re keriil sor,
vagy v6gelsziimol5s al5 keri.il, ill. hivatalbol tclrlik a c6gje9yz6kb6l.

b) amennyiben b5rmelyik f6l a jelen szen6deskil ered6 ldnyeges kdtelezetts6geit ismdtelten
vagy srilyosan megszegi,

c) ha az illetdkes Hivatal a Keresked6 mfik6d6si enged6ly6t joger6sen visszavonja, vagy

egydb modon a szez6d6s teljesites6re alkalmatlann5 v5lik.

4. Felhaszn5l6 kdteles a szez6d6s felmondani a Kbt-ben meghat5rozottak szerint, amennyiben:

4.L. Keresked6ben kiizvetetten vagy kdzvetlenul 25olo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed€st
szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szemelyisdggel nem rendelkez6 gazda#gi
tarsasaq, amely nem felel meg a Kbt. 56. I (1) bekezdes k) pongdban meghat6rozott
felt6teleknek. Ennek drdekdben a szerz5d6s teljesitds6nek teues id6tartama alatt Keresked6 a
tulajdonosi szerkezetdt a Felhaszn5l6 sz6m5ra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125.5 (5)
bekezd6s szerinti Ugyletekr6l a Felhaszn6l6t halad6ktalanul 6rtesiti.

4.2. Keresked6 ktizvetetten vagy kozvetleniil 250lo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazdasagi
tarsas6gban, amely nem felel meg a Kbt.55.5 (f) bekezd6s k) pontj6ban meghat5rozott
feltdteleknek. Ennek drdekdben Keresked6 a Kbt. 125.5 (5) bekezd6s szerinti i.igyletekr6l a
Felhaszn6l6t halad6ktalanul 6rtesiti.

9. Adaw6delem, kapcsolattart6s, egy6b rendelkezesek

A szez&6 felek kotelesek betartani az adaw6delmi szab6lyokat.

Felek meg5llapodnak abban, hogy k0lonos tekintettel bizalmasan kezelnek minden
egym6snak Stadott, iizleti titoknak min6sijl6 inform6ci6t, valamint minden olyan
inform6ci6t, dokumentaci6t, adatot, amelyeket ir5sban bizalmasnak min6sircttek (bizalmas

informdci6), vagy jogszab6ly annak min6sit.
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0zleti titok a gazdas6gi tev6kenys6ghez kapcsolod6 minden olyan t6ny, inform6ci6,

megold5s vagy adat, amelynek nyilvanossAgra hozatala, illetektelenek 6ltal tortdn6
megszez6se vagy felhaszn6l5sa a jogosult jogszer[i p6nziigyi, gazdasSgi vagy piaci

6rdekeit serten6 vagy vesz6lyeztetn6, 6s amelynek titokban tart5sa 6rdek6ben a jogosult

a szUks6ges int6zked6seket megtette.

A Felek titoktart5si kdtelezettsege a tudom5sukra jutott Uzleti titokra ds bizalmas
inform6ci6kra, igy kiiloniisen szakmai megoldiisra, know-how-ra is kiterjed.

A Felek a szez6d6ssel kapcsolatos okm6nyokat 6s inform6ci6kat kiziir6lag a szeaSd6s

teljesit6s6re haszn5lhatj6k fel. A m5sik f6l el6zetes j6v6hagy6sa n6lkill ilyen inform5ci6t
egyik f6l sem tehet kozz6. harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocs6that, kivdve, ha

ezt 6rvdnyes 6s hatalyos jogszab5ly alapj6n kiitelez6 vagy valamely bir6s6g vagy mds
hat6siig, 5llamigazgat6si szerv elrendeli. A felek err6l haladektalanul t6j6koztatj6k
egym5st irasban a vonatkoz6 bir6s6gi, vagy m5s hat6s5gi hatdrozat egyidejfi megkiild6se
mellett.

A Felek kotelesek a hat6s6g (bir6s5g) figyelm6t felhivni az ilyen inform5ci6k megfelel6

kezel6s6re. Nem tekinthet6 titoktart6si kdtelezetts6g al6 es6 inform5ci6nak, ami m6r
k6zismert. Egy adott inform6ci6 kcizismertsdg6t az a f6l bizonyiqa, amelyik annak
kiizismerts6g6re hivatkozik.

A jelen titoktart6sr6l sz6l6 pont rendelkezdsei a Szez6d6s megsz0n6se ut5n is hat6lyban
maradnak.

Felek meg5llapodnak, hogy a fenti titokvedelmi rendelkez6sek nem terjednek ki mindazon
adatokra ill. iratokra, mely vonatkoz5#ban jogszab6ly a fentiek6l ellentdtesen
rendelkezik.

9. Felek kijelentik, hogy a szezrh6s teljesites€ben folyamatosan egyiittmiikodnek, a

felmerti16 probl6m5kr6l egym6st halad6ktalanul 6rtesitak.

10. Felek jognyilatkozataikat kiz5r6lag ir5sban, az 6w6tel hely6t 6s idej6t azonosithat6 m6don
igazol6 m6don tehetik meg 6rv6nyesen. A felek a fentieken 6rtik az elektronikus levelez6s

(e-mail) 6s a fax form6j5t is.

11. Felek k6pviseletdre (iognyilatkozat tdtel6re) az ott megjelatlt esetleges korl5toz5sokkal az

a16bbi szem6lyek jogosultak kiz516lagosan:

FelhasznS16 r6sz6r6l:

Ndv, beoszt5s : Lambeknd G5l Gabriella, 6vodavezet6

Elerhet6s6gei (lev6lcim, tel, fax):2600 V6c, V6m utca 11, 06 30/870 2866

Jognyilatkozat korl5toz6sa: --
Ndv, beoszt5s: Kiss IsW5n

El6rhet6s6gei (levelcim, tel, fax): 2600 V5c, Kiiztiirsas6g it 34.

kissistvan@dunaweb.hu

06-30-280-3927

4.

6.
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Fax. 06-27 -472-268

Keresked6 r6sz6r6l:

N6v: E.ON K6zigazgat6si Vonal

El6rhet5s6gei (lev6lcim, tel, fax) : 9002 Gy6r, ff.: 205

Tel.:05-40-200-950.

E-mail: kozigazgatas@eon.hu

L2. lelen szez6d6st 6rint6 osszes jognyilatkozatot a kijeliilt kapcsolattart6 kiz6r6lag ir5sban - az

5w6tel hely6t 6s idejdt dokumental6 m6don - teheti meg 6rv6nyesen. Elektronikus lev6l ill. fax

eset6n az 5w6tel igazol6s6t megfelel6en alkalmazni kell (visszaigazol6s k6r6se, ill. fa{elent6s).

13. Amennyiben a szerz6dds a jognyilatkozat megt6tel6re hatarid5t nem tfiz, akkor a

jognyilatkozatot annak ok5nak felmer0l6s6r6l 0ognyilatkozatot tev6 tudom6s5ra jutas6t6l)

sz6mitott 3 munkanapon beliil kell megtenni, kivdve ha annak jellegdkil rtividebb hat6rid6 nem

deriil ki.

L4. Minden, a m6sik f6lnek benyrijtand6 jelen szez6d6s targy5t 6rint6 dokumentumot a jelen

szez5d6sben meghat6rozott kapcsolattart6 cfm6re kell megkiildeni. A k0ldem6nyt faxon,

elektronikus lev6lben illet5leg postai kUldem6nyk6nt keresztiil feladott jognyilatkozat eset6n a

meg6rkez6st kovetS els5 munkanapon, szem6lyes 5tad5s esetdn azonnal k6zbesitettnek kell

tekinteni.

15. A kijelitlt k6pvisel6k 6s kapcsolattart6k akad6lyoztatasa eset6re a felek meghatalmazott

helyettesr5l kdtelesek gondoskodni, melynek elmarad6sa nem eshet a mSsik f6l terh6re.

Amennyiben valamely technikai ok a ktildemdnyek fo9ad6s5t akad6lyozn5 ill. lehetetlenn6 tenn6,

felek k6telesek a mesik felet err6l - illeWe a hiba megszfin6s6r6l - haladektalanul rovid titon

6rtesiteni. Ebben az esetben a jognyilatkozat telefonon is megtehet6 azzal, hogy a akad6lyoztatasi

nyilatkozat telefonon ttirt6n6 megt6tel6nek igazol6sa a nyilatkozattev6t terheli.

16. Szez6d6 felek rigy j6rnak el jelen szez6d6s hat6ly6nak fenn5llta alatt, 0gy kezelik a

dokumentumokat, hogy az megfeleljen a szez6dds kikiit6seinek. Szerz6d6 tulek kijelentik, hogy

egyikuk sem tan0sithat olyan magatart6st, amely a szez5d6ssel ellentdtes lenne, vagy a m5sik f6l
jogos drdekeit s6rten6. Szez6d6 Felek rdgzitik, hogy a dokumentumok kezel6se sor6n az

adaw6delmi jogszab5lyok rendelkezdseit marad6ktalanul betartj5k.

L7. Felek meg5llapodnak abban, hogy minden tev6kenys6gUkn6l a m6sik f6l erdekeit
messzemen5en szem el6tt tarwa j6rnak el, tart6zkodva minden olyan magatartiist6l, amely a

m5sik f6lnek ak5r vagyoni, ak6r nem vagyoni k5rt okozna.

18. Szez6d6 Felek halad6ktalanul kiitelesek 6rtesiteni a m6sik felet a tudom6sukra jutott minden

6rtesi.jl6s16l, dokumentum16l, inform5ci616l, amely jelen szez6d6s teljesit6s6t akad6lyozza, vagy

befoly5solja.

19. Szerz6d6 Felek meg6llapodnak, hogy jelen szez6dds hatalya alatt - a fentieken til is -szorosan
egyiittmfikbdnek, 6s mindent megtesznek annak 6rdek6ben, hogy a jelen szez5d6sben kit0zott

c6lok megval6suljanak.
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20. Felek kifejezetten rtigzitik, hogy jelen szen6d6s alapj6n a Felhaszn6l6 sem r6szben, sem

regdszben nem felel6s a hivatkozott kdzbeszerz6si elj5r5s alapj6n a Keresked6vel szea5d6st k<jt6

tov6bbi felhaszn6l6k szez6'desszeg6se6rt, ill. a tov6bbi esetleges felhaszniil6k szez6ddsszeg6se
jelen szez6d6s Felhaszn6l6jSra nem hat ki.

21. Jelen szez6d6s ill. a ktizbeszez6si elj6r5s 2. r6sz6re vonatkoz6 iratanyaga az 0n. profilos mdr6s
alapjin elsziimolt fogyaszt5si helyek vonatkoz6sdban tartalmaz rendelkezdseket. Amennyiben
valamely rendelkez6s az adott fogyasztdsi hely vonatkoz6#ban nem 6ftelmezhet6, azt figyelmen
kiviil kell hagyni.

22. Jelen szez6d6sben nem szabilyozott kdrd6sekben a Magyar Kozt6rsa#g jogszab6lyai az
irSnyadoak.

23. A szez6d6s 6s annak dokumentumainak nyelve a magyar. Jelen szerz6d6s mell6klet6t k6pezi (a
felsoroltakon kiviil) (a Megbiz6 pr€ld5ny5hoz csatoltan) az elj6r5s iratanyaga.

24. Felek jogvitiijuk eset6re kikiitik a V6ci V6rosi Biros6g ill. a Budapest K<irny6ki T<lrv6nysz6k
kiz6r6lagos illetdkesseget.

25. Jelen szez5d6s annak mindh6rom f6l iiltali al6ir6s6val 16o hatalvba.

V6c, 2013. szeptember 27.

Ajinlatk616

P6nztigyi ellenjegyzds : /t\d
V6c V5ros Jegyz5je

Villamosenergia-keresked6
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