F6ldgSz- kereskedel m i szerz6d6s

mely l6trejdtt egyr6sz:r5l a V5c V5ros dnkormSnyzata (sz6khelye: 2600 V5c, Mdrcius 15. t6r
11. Ad6sz5m: 15731.302-2-13) k6pviseli: Fiird6sAttila polg5rmester, mintajSnlatk6r5a
Felhaszn5l6k k6pviseh:t6ben elj6r6 fel (tov5bbiakban: Aj6nlatk6r6, mint Partner), valamint
Mad5ch Imre Mfivel6di Kiizpont (sz6khelye: 2600 V5c, dr. Csdnyi Liiszl6 krt. 63., Ad6sz5m:
15395632-2-13, banksz5mlasz5m: LI742094-L5395632 ) k6pviseli: Retzler P6ter igazgat6, mint
Felhaszn5l6 6s FizettS (tov5 bbia kban Felhasznllo)
mSsr6szr6l a TIGAZ TiszSntrili G5zszolg5ltat6 ZSftkiirfien Mfikttd6 R6szvr6nyt5rsas6g
sz6khely: 4200 Hajdriszoboszl5, R5k6czi u. 184
k6pv: Mauro Rinaudo l<ereskedelmi igazgat6 6s HolyevScz Csaba iigyf6lkapcsolatok igazgato
c6gjegyz6kszSm : 09-1tl-000109
ad6sz5m : LLI47O73-2-09
ba n kszdm lasz5 m : 1 09 l. 800 1 -00000003-5 1 200047
mintElad6 (tovSbbiakbran: Elad6) kozott az alulirott helyen 6s id6ben, az alSbbi felt6telek mellett:

1.

El6zm6nyek

FelhasznSl6k helyett V,ic V5ros Onkorm5nyzata a helyben kozpontosiltott kozbeszerzlsi eljdr5s
keret6ben kozbeszez6:si elj5rSst folytatott le ,,Foldgdz energia beszerzdsd' megnevez6ssel. A
nyertes ajSnlattev6 az elj5rdsban az Elad6 lett, lgy a Kbt. vonatkoz6 szakaszainak megfelel6en a
szenSd6s vele kertil megkot6sre. Jelen szenSdlst az egyes Felhaszn5l6k kUl6n-kUlon kotik meg,
azzal, hqy az egyes Felhaszn5l6k egym5s szen6d6sszeg6si6rt nem felelnek. Az ajSnlati
felhi'vSsban rogzftett tril-, ill. alulfogyaszt5s vonatkozSsdban a fizet6si kotelezetts6get Vdc VSros
Onkorm5nyzata v6llalja,, az6rt az egyes Felhaszn5l6k nem felelnek. Felek a beszez6si ig6ny
teljesit6se 6rdek6ben az a15bbi szez6d6st kotik.

V5c V5ros dnkorm5nyzata kijelenti, hogy a 2013.6vi V. tv.8:1.5 (1) bek 7. pontja alapjSn
szen6d6 hat6s5 g nak m rr6sri l.
2. A szerz6d6s tSrgya
i

l.

2.

3.

4.
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Elad6 jelen Szen:6d6s alapjSn kotelezetts6get vSllal a Szea6d6sben meghat6rozott
mennyis{3fi 6s mindsdEfi flldgitz elad5sdra (teljes korfi, a foldg5zrendszer haszn6lat5t
is biztoslt6 m6r1on) a Felhaszn5l6 r6sz6re, a dokumentSci6ban r6szletezett, az adott
Felhaszn5l6ra vrnatkoz6 5tad5s-5tv6teli pontokon. A FelhasznSl6k fogyaszt5si helyeit, a
rendszerhaszn5lati dijakat, illeWe a szimlSzls adatait a jelen szerzSdls, illetve annak
elv5 laszthatatl a n m el 6kletei ta rta I mazzik.
Az Elad6 minden sztiks6ges l6p6st koteles tov5bb5 megtenni annak 6rdek6ben, hogy a
rendszertizemeltet6k a Szerz&6s szerinti foldg5zsz6llltSst befogadjdk, j6v5hagyjS(
illeWe teljesitsrlk. Ennek elmarad5sa az Elad6 oldalSn bekovetkez6 s0lyos
|

szez6d6sszeg6snek sz5mit. Ennek megfelel6en Felhaszn5l6 meghatalmazza 6s egyben
megb[zza az ElaC6t, hogy a sztiks6ges rendszerhaszn5lati szezSd6seket megkosse, 6s
egy6b jognyilatkozatotokat nevUkben 6s helytikben megtegye. Egyben FelhasznSl6 a
sztiks6ges rends;:erkapacit5sok tekintet6ben a rendelkez6sijogot 5tadja Elad6nak.

Elad6 kotelezi magdt arra, hogy az 6ltala beszezett f6ldg5z-mennyis6gekb6l a
Felhaszn616 r6s;z6re
dokument6ci6ban meghat5rozott fogyasztSsi helyekn6l a
szerz6d6s hat5lya alatt a felmerUl6 valamennyi foldgSzig6nyt folyamatosan kiel6giti.
Felek ez alatt 6rti( hogy az Elad6 megkdt minden olyan szez(d6st, ill. megtesz minden
olyan jognyilatkozatot tov5bb5 int6zked6st, mely a hat5lyos jogszabSlyok szerint
szriks6ges ahhoz, hogy a fogyasztdsi helyeken a szriks6ges mennyis6g rendelkez6sre
Slljon.
FelhasznSl6 k6telezetts6get v5llal arra, hogy a teljes gitzig,lny szriks6glet6t az Elad6t6l
szezi be jelen s;zerz6d6s id6tartama alatt a dokument5ci6ban szerepl6 fogyaszt6si
helye(i) vonatko:z5s5ban kiv6ve ha Elad6 szerz6d1sszeg6en nem teljesilti a
kotelezetts6g6t. F:elhaszn5l6 ennek megfelel6en v5llalja, hogy a Szeu6d6s szerinti
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A.

flldgitz mennyis6get az Elad6t6l Stveszi 6s annak ellen6ft6k6t
foglaltaknak megfelel5en az Elad6 sz5mSra megfizeti.

a

5. Felek rogzitlk, hogy a

Szerz6d6sben

ill.

esetleges
Felhaszn5l6k egymds kotelezetts6geiert
szerzSdlsszeg6sei6rt nem felelnek, igV egyik FelhasznSl6 szerz6d6sszeg6se miatt
jogh5tr5nyt m5sik FelhasznSl6val szemben alkalmazni nem lehet. Ezen pont megs6rt6se
s0lyos szerz6d6sszeg6snek min6stil Elad6 r6sz6r5l. Amennyiben b6rmely okbol valamely
FelhasznSl6 vonatkoz5sdban a szerz6d6s megszfinik, az csak az adott FelhasznSl6ra hat
ki, a szerzSd6s a tobbi FelhasznSl6 vonatkozSsdban vSltozatlan taftalommal marad fenn.

3.

l.

Szerz6d6tt mennyis6g 6s teljesitm6ny

2015. 10.13. 06.00 CET

-

2016. 10. 01. 06.00 CET id6szakra osszesen 448 650 m3.

2.

Felek jelen egyedi szerz5d6sben is krilon r6gziti( hogy a tSrgyi kozbeszerzlsi elj5rdsban
6rintett FelhasznSl6k p6tdijfizet6si kotelezetts6g n6lktil jogosultak a egyrittes szerz6d6tt
mennyis6ghez (t|r';9 650 m3) k6pest b5rmely megoszl5sban + 5O o/o-kal elt6rni.

3.

A meghatSrozott mennyis6geket az MSZ 1648 szabvdny szerint 15 oC 6s 101.325 kPa
referencia kortilm6nyeken kell 6ftelmezni ms-ben (gnm3).

4. M. ellenszolgSltat6s 6s megfizet6se
1. Felek az egyedi szez6d6sekben foglaltaknak megfelel6en rogzitik az 6rk6pz6st 6s az azzal
kapcsolatos adatokat:

2. F6ldgitz ajSnlatban szerepl6 egys6g6ra (PG) 3.803,54HUF/Gl+ Afa, azaz
hd romezer-nyolcszSzh5

3.

rom eg6sz oWen n6gyH U F/GJ +Afa.

Az ellenszolg5ltat5ssal kapcsolatos sz5mitdsi 6s sz6ml5z6si m6dok (egyez6en az aj5nlati

dokument5ci6ban foglaltakkal)

:

1. Flldgitz egys6g5ra aj5nlat szerint (PG) (nett6 HUF/ cJ)
A f6ldgtn egys6gdra (PG) (nett6 HUF/GJ) tartalmazza a
rendszerhaszn5 lati dfiat, az

a 15 bbia

kba

molekuladrat

6s

a

n meg hatS rozotta kna k megfelel6en.

A bir6lat sor5n a foldgSz egys6gSra az aj5nlat szerinti molekula 5r (PN) 6s a forgalmi df
(FD) 6s a fix kapacit5s dij (KD) 6sszegek6nt kerUlt meghat5roz5sra.

igV meghatSrozott PG = PN +FD + KD (molekula 5r 6s rendszerhaszn5lati dij)
6sszegek6nt a nett6 HUF/ GJ egys{7ben 5tsz6mlttott fdldgitz egys{;5ra k6pezte a bir5lat

M

alapj5t.

2.

Rendszerhaszn5lati drj sz5mit5sa 6s szSmlSz5sa
Forgalommal ar5nyos rendszerhaszn5lati dfi elszSmolSsa:
Az Elad6 a forgalommal ar5nyos rendszerhaszn6lati dij ellen6ft6k6t
a t5rgyh6nap sorSn t6nylegesen elfogyasztott foldgSz mennyis6g
(GJ m6rt6kegys6gben) 6s a nyeftes aj5nlatban ,,B" mel|Skletben
R6szletezettek szeri nt a foqvaszt6helven k6nt meq hatS rozott

I t-''

Ji

forgalmi dij egys6g5r FD"; (HUF/GJ egys6gben) szorzatak6nt hatdrozza meg
(l-lUF egys6gben)

Kapacit6s dij elszSmol5sa:

A kapacitSs drjat az Elad6 az aj5nlat6ban a ,,B" mell6kletben r6szletezettek
szerint a Fogyaszt6helyenk6nt meghatdrozott kapacit5s dij egys6g5r
(KDei) (HuF/m3ihl6v egysegben) 6s a fogyaszt6helyenk6nt lekotdtt
(m 3/h egysegben meghatSrozott) 6racsrics szoaatak6nt hat5rozza meg.
Az Elad6 a t5rgyh6napra jut6 kapacit5s dijr6l az 6ves dij LlLz-ed r6sz6nek
melrt6k6ig a t6rgyh6napot megel6z6 h6napban a GET el6irSsaival
6s:;zhangban szSml5t 6llft ki a FelhasznSl6 r6sz6re.

A

rendszerhas:zn5lati drjnak mag5ban kell foglalnia sz5llilt5si, t5rol5si, elosztSsi, 6s a
szagositSsi dijdrt, viszont nem kell tartalmaznia az AFA -t, az energiaad6t, az MSZKSZ
dij5t, felmertil6 import korrekci6s t6nyez6t, 6s esetlegesen jov6ben felmer0l6 ad6kat, 6s

dijakat.
Elad6 aj5nlatdban megadott srllyozott 5tlagos Forgalmi

dfa egys6gSra:

FDe =911079 HUFIGJ
Elad6 aj5nlatSban a ,,B" mell6klet szerint megadott fogyaszt6helyenk6nti Forgalmi dij
egysfl35ra:

FDei = 92,6O2HUFIGl
Elad6 aj5nlat5ban megadott srilyozott Stlagos kapacit6s dff egys6gSra:

KDe=30 949,42 HUF/m3h/6v
Elad6 ajdnlatSbarr a ,,8" mell6klet szerint megadott fogyaszt6helyenk6nti kapacit5s dij
egys6g5ra:

KDei = 31 187HUFlm3lhl6v
Az aj6nlatban mr4adott forgalmi dij FDei (HUF/GJ) 6s kapacit5s dij egysegdrak (KDei
=HUF/m3/h l6v) az egyes fogyaszt6helyekre kUl6n-ktil6n alkalmazand6k, a szerz6d6s
r6sz6t k6pez6,,B " me 6kletben r6szl etezette k szeri nt.
|
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Az aj5nlatban mr:gadott KDei 6ves kapacitSsdijak a teljes 12 h6napos szez6d6ses
id6szakra 6ru6nyesek.

A rendszerhaszniilati dijakra vonatkoz6 jogszab5ly v5ltoz5sa eset6n a

m6dosltSsban

meghat5rozott rendszerhaszn6lati dfrat az Elad6 jogosult az 6rv6ltoz5snak megfelel6en,
a jogszab5lyi m6doslt5s hat5lyba l6p6s6vel 6rv6nyes maxim5lt 5r 6s az ajSnlatt6tel
id6pontj5ban 6rv6rryes maximSlt 5r hSnyados6nak megfelel6 m6rt6kben 6rv6nyeslteni.
A jogszabSly m6dc'slt5s hat5lyba l6p6s6vel megegyezS id6ponttal az Elad6 koteles ir5sos
t5j6koztat5st adni 6s ezt kovet6en jogosult a dijv5ltoz5st egyoldahian m6dositani, 6s azt
a Felhaszn5l6kkal s;zemben 6rv6nyeslteni.

Amennyiben az FDei 6s a KDei 6rt6ke
csokken6st kdteles a Felhaszn5l6k fel6 d

/t.t " /
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a

fentiek szerint csdkkenne, az Elad6
a fentiek alkalmaz5s5val.

a

a

3.

F6ldg5z (molekula) dij sz6mitSsa a fenti k6plet vonatkozds5ban:

Elad6nak aj5nlat6ban osszevontan kellett a FelhasznSl6i fogyaszt6si
helyekre meghatdrozni a foldg5z (molekula) dij6t az al5bbiak alapjdn
PN
Elad6 aj5nlat5ban megadott

PN

= 7,645EUR/GJ egys6g5ron.
6ft6k hdromtizedes pontossSgig:
PN =71645 [EUR/GJ])

A

szerz6ddsben szerepl6
vSltozatlan.

Fix EUR/GJ alap0 5rk6pletet

a

szerz6d6s id6tartama alatt

- A szerz6d6s 6rv6nyess6ge alatt az EUR egys6gben megadott, vagy sz6milott adatokat
HUF

egys6gre tort6nci 5tsz5m[rt5sa az MNB-n6ljegyzett t5rgyhavi 5tlagos HUF/EUR
k6z6pd rfolya mon tort6n k.
i

4. Ha a foldg6z kereskedelemre, vagy valamelyik kapcsolod6, szolg5ltat5sra a jdv6ben tovdbbi a
Felhaszn5l6t terhel5en kozterhet vetnek ki/szfintetnek meg, a fizetend6 ellen6rt6k annak
megfelel5en - jelen szeu6d6s krilon m6dosilt6sa n6lkril, de el6zetes irdsos 6ftesitt6ssel
v5ltozik,
5. A Felek meg5llapodna( hogy a foldg6zfogyaszt5s utdn fizetend5 dijaknak az elszdmol5sa a
Tdrgyh6 els6 napjSt6l a t5rgyh6 utols6 napj5ig terjed6 id5szakra t6rt6nik (kiv6ve azokat az
eseteket, ahol az eloszt6 ett6l elt6r6 leolvas5st alkalmaz). Ha a Felhaszn5l6 bdrmely
fogyaszt5si helye vonatkoz5sdban az elsz5mol5si id6szaK6l elt6r6 helyszini m6r6leolvas6st k6r,
rigy annak kOltsegeit k6teles ktilon megt6rfteni.

6. A Felhaszn5l6 el6leget nem fizet.

7. Az ellen6rt6ket, azigazoltszerzSd6sszerfi teljesilt6st kovet5en havonta, ut6lag, a felhaszn5l5si
hely szerinti v6telez6 int6zm6ny (FelhasznSl6) egyenliti ki a szdmla k6zhezv6tel6t kovet6
30 nap fizet6si hatSrid5vel ki a Kbt. 130. 5 (1), (5)-(6) bekezd6se, tov5bb5 a Ptk. 6:130.5 (1)
szerint 5tuta lSssal,forintban (HU F).
Az EUR egys{;ben megadott 6ft6kek HUF egys6gre tort6n6 5tv6lt5sa a sz6mla 6rv6nyess6g6nek
h6napj6ra az MNB-n6l jegyzett 5tlagos HUF/EUR koz6p5rfolyamon tort6nik.
Elad6 jogosult sz5ml6t kibocsdtani fogyaszt5si helyenk6nt a t6rgyh6napot megel6z6 h6napban
az eloszt6i, szSllitoi, t5rol6i 6s a rendszerhaszn5lati teljesitm6nydfak vonatkoz5s5ban.

8. A p6nztigyi teljesit6s felt6tele az Art. 36/A. $-ban foglaltak teljesijl6se.
9. A sz6ml5z5s p6nzneme: HUF
10. A sz5ml5t az Elad6 a Felhaszn5l6 r6sz6re fogyaszt5si helyenk6nt krilon-kiildn Sllirtja ki.
A szdmlSban, vagy ktllon dokumentumban a kotelez6 fogyasztdsi adatokon t0lmen6en fel
kell ttintetni a t5rgy h6napra 6rv6nyes 6s az 5WSltSshoz alkalmazott HUF/EUR 6tv5lt5si
Srfolyamot.
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