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Vi llamosenergia-kereskedel mi szerz6d6s
1. r6sz vonatkoz5s5ban

mely l6trej6tt egyr6szn5l a V5c V5ros dnkorm5nyzata (sz6khelye: 2600 V6c, M6rcius 15. t6r
11. Adosz6m: L5731.302-2-13) kdpviseli: Fiird6s Attila polg6rmester, mint aj6nlatk6rc5 a

FelhasznSl6k k6pviseleteben elj616 f6l (tovSbbiakban: Aj5nlatk6r6, mint Partner), valamint VAci
Sport Nonprofit Kfll. (sz6khelye: 2600 Vdc, Bdn Mdrton utca 3., Ad6sz6m: 18676271-2-
13) k6pviseli: Zdb6 Edina rigyvezet6 igazgat6, mint Felhaszn6l6 es Fizet6 (tov6bbiakban
Felhaszn516)

mSsr6szr6l a MVM Paftner Zrt, (sz6khely: 1031 Budapest, Szentendrei ut207-209., k6pv: Sipos
L5szl6 6s Nagy Zsolt., c6gjegyz6ksz5m: 01-10-044818, ad6sz6m: I28980L9-2-44) mint
villamosenergia-keresked6 (tovdbbiakban: Keresked6) kOzdtt az alulirott helyen 6s id6ben, az
a15bbi felt6telek mellett :

1. El6zm6nyek

V5c V5ros Onkorm5nyzata kozbeszerz6si elj6r5st folytatott le 2015. 6vben ,Villamos energia
beszerz6se" megnevezdssel. Az elj6r6sban 3 r6szre lehetett aj5nlatot tenni.

A k6zbeszen{s L. r6:;z6vel 6rintett FelhasznSl6k teh5t a szerz6ddseket on5ll6an jogosultak
megk6tni, igy jelen szerzodds az emliltett kozbeszerz6si eljdr5sban megkdt6tt - a FelhasznSl6ra 6s
annak felhaszn5l6si helyeire vonatkoz6 - szerz5ddsnek min6srll,

A nyertes ajSnlattev6 a Keresked6 lett, igy a Kbt. vonatkoz6 szakaszainak megfelel6en 6s a
fentiek figyelembev6tel6vel jelen szez5d6s vele kertll megkdtdsre. Felek a szolgSltatds teljesit6se
6rdek6ben az alSbbi szr:rz6d6st kotik.
Felhaszn6l6 rdgziti, hogy a 2013. 6vi V. t6rv6ny (tovSbbiakban: Ptk.) 8:1.5 (1) bek 7. pontja
a lapj5 n szerz6d6 hat6siigna k min6sril.

2. A szerz6d6s c6lja, tSrgya
Felek a kdzbeszerztisi eljSrSs alapjdn egymSssal frn. teljes ellSt5s alap0 szerz6d6st hoznak
l6tre FelhasznSl6i rnenetrendad6si kdtelezetts6g n6lkrll, mely alapjdn a Keresked5 eladja,
Felhaszn516 megv6s6rolja a jelen szez5d6sben, ill. a dokument5ci6ban meghatSrozott
villamos-energiSt (szerzod{s kozvetett tSrgya). Ennek alapjSn a Keresked6 v6llalja a magyar
5tviteli h5l6zaton fr:lyamatosan rendelkez6sre 5116, szabvSnyos minc5s6gfi villamos energia
biztosit5s5t a Felhaszn6l6 r6sz6re a szerz6d6s id5beli hatSlya alatt 569 910 kwh
mennyisegben, amc:nnyiben a tertlletileg illet6kes eloszt6 enged6lyes a mell6kletekben foglalt
felhaszn5lSsi helyell tekintet6ben a m6rlegkdri v5lt5st ir6sban visszaigazolja a Kereskedc5
r6sz6re, azzal, hogy a Kereskedcj a jelen szerz6d6s alSirdsSval elfogadja, hogy a k6zbeszerz6si
eljSrSs alapj5n szerzSd6st kotott tulhaszn5l6k a felhlv5sban ill. a dokumentSci6ban
meghatdrozottak sz,:rint az adott r6sz dsszmennyis6ge tekintet6ben +20%-ban elt6rhetnek.
A szenSd6s t5rgy5t k6pezi tov5bbS a szerz6d6sk6t6st kovet6en a keresked5 v5lt6ssal j6r6
osszes adminisztrativ, tov5bb5 a kozbeszerz6si mfiszaki leirSsban egyebekben meghatSrozott
tev6kenys6g ell6t5:;a, Ezek ellen6ft6k6t az ajdnlati 5r tartalmazzat ezen kotelezetts6gek
ell5t5s56ft tov5bbi irS6nyt a Keresked5 nem terjeszthet el6.
A FelhasznSl6 felhasan6l5si helyeit jelen szerz6d6s 1. sz. mell6klete tartalmazza.
Felek megSllapodnak abban, hogy sem a jelen szerz5d6sben meghat5rozott minimdlis
mennyis{; 6t nem v6tel6b6l, sem a maximSlis mennyis6g feletti Stv6tel eset6n fulhaszn5l5
semmif6le tov5bbi rJij vagy kovetel6s megfizet6s6re nem kdteles azzal, hogy a Keresked6 a
t0lfogyaszt5s eset6n felhasznSlt villamss energi5t is biztositani kdteles.
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A Keresked6 5ltal a kozbeszerz6si eljSrdsban megaj5nlott 6s a FelhasznSl6 Sltal elfogadott
nett6 ellen6rt6k id6soros (int6zm6nyi idSsoros, vagy profilos vagy kozvilSglt5si jellegfi)
felhaszn6l5si helyek vonatkoz6s5ban: 18,20 Ft/kwh, azaztizennyolc eg6sz hrisz fill6r Ft/kwh.
A jelenszezcjd6sben meghat5rozott ellen6rt6k a szerz&eses id6tartam alatt fix, index5l6sra
nincs lehet5s{;, teh6t taftalmazza a szerz6d6s id6tartama alatti 5rv5ltoz5sb6l ered5
kereskedelmi kockSzatot 6s term6szetesen a hasznot is.
A fenti ellen6ft6k felt6tel n6lktili, nett6 energia fix ellen6rt6k.
Felek rogzitik, hogy a fenti ellen6rt6k a belfoldi, egy zonaidcjs ellen6rt6k, amely a KAT
kolts6get (2007.6vi LXXXVI W. 9-13. $) is mag5ba fogla16 villamos energia 5r, ami tartalmazza
a villamos energia beszerz6s 6s 6rt6kesit6s koltseg6t, a L0912007. (XII. 23.) GKM. rendeletben
meghatdrozott 6weteli kotelezetts6g a16 es6 villamos (,,z6ld') energia kolts6g6t, a kiegyenlitci
energia kolts6get, a hazai 6s nemzetkozi hat5rkeresztez6 kapacitSsok dfj6t 6s a

menetrendadds 5th5rit5s5bol ad6d6 mindenfajta kolts6geket, valamint m6rlegkor tags5gi dijat
is.

Felek r6gzitik, hogy a fenti ellen6rt6k nem tartalmazza a hazai villamos energia sz6llftds
k6lts6get, teh5t az Sltal6nos rendszerhaszn5lati dijakat, a sz6nipari szerkezet6talakit5si
t5mogat5st, a kedvezm6nyes 5r0 villamos .energia tSmogat5st, a VET-ben meghat6rozott
p6nzeszkozoket 6s nem tartalmazza az AFA-I 6s az energiaad6t sem, valamint mentes a
jogsza b5 lyba n meg hat6 rozott ad6kt6l 6s i I let6kektol.
A fenti ellen6rt6k mag6ban foglalja a terriletileg illet6kes eloszt6i enged6lyessel kdtend5
HCSSZ-ek 6s HHSZ-ek megkdt6s6vel kapcsolatos szakdrtrji tanScsad5s, valamint az

Felhaszn6l6 meghatalmaz6s6val a szabadpiacra l6pc5 felhasznSl5si helyek HCSSZ-einek 6s
HHSZ-einek megkot6s6vel, illet6leg a kozbeszezdsi elj6r5s mfiszaki leir5s5ban rogzitett
valamennyi egy6b szolg5ltat5steljesit6s6vel kapcsolatosan elj616 Keresked6-i szolg5ltat5s
teljes ellen6ft6k6t.
A felek kozOtti elsz6mol6s alapja a Felhaszn6l6k(k) csatlakoz6si pontjain elhelyezett, a

mindenkori Kereskedelmi Szab5lyzatban meghatdrozott id6beli r6szletezetts6gfi adatokat
szolgSltat6, a vonatkoz6 szabv6nyoknak, biztonsdgi 6s m6r6sugyi el5ir5soknak megfelel6,
hat6s6gilag hitelesitett fogyaszt5sm6r6 berendez6s 6ltal m6rt energiamennyis6g.

A villamos energia szolgSltat5s sztinetel6s6nek idej6re vonatkoz6an Felhaszn6l6 energia drj
megfizet6s6re nem koteles.

FelhasznSl6 6s Keresked5 a teljes ellStSs alap( szerzSdes id6tartama alatt az energia
ellen6rt6ke vonatkozdsdban napt5ri h6naphoz igazod6 elsz5moldst alkalmaznak.

10. A Felhaszn5l6 el<5leget nem fizet.
11. Felhaszn6l6 az ellen6ft6ket, az igazolt szerz6dlsszerfi teliesit6st kovet5en havonta, ut6lag

egyenliti ki a Kbt. 130. 5 (1), (5)-(6) bekezd6se, tovdbb6 a Ptk. 6:130.$ (1) bek szerint
sz5mlaosszesit<5 alapj5n, 5tutal6ssal, forintban (HUF).

12. A p6nzrigyi Keresked6 vSllalja, hogy az 1. sz. mell6kletben megadott felhaszn5lSsi helyek
listSja szerint, felhasznS16si helyenk6nt kril6n-kril6n az ott feltrintetett szSmlafizet6k
(int6zm6nyek, gazd5lkod6 szeruezetek) fele sziml6z, azaz a listdn szerepl6 felhasznSlSsi
helyekre havonta 6s int6zm6nyenk6nt ktil6n sz5mlSkat bocs5t ki, amely tartalmazza:

- az Sltala az elozo naptSri h6napban (elszSmol5si ld6szak) a FelhasznS16 r6sz6re
6rt6kesitett vi I la mos energia teljes men nyis6g6t
- a villamos energia egys6gSrSt (Ftikwh)
- az 6ltalSnos forgalmi ad6 osszeg6t
- a torv6nyben meghatdrozott energiaad6 6sszeg6t
- a rendszerhasznSlati drjakat
- egy6b, jogszabSlyban rdgzitett, a Felhaszn5l6t terhel6 6s a Keresked6 5ltal
szSml5zando t6teleket (igy ki.ilonosen a VET L47. $ alapjdn szSml5zando
t6teleket).

13. A sz5ml6k mell6 Keresked6 r6szletes analitikSt mell6kel (elektronikus form5ban is), melyek
felhaszn5l5si helyenk6nt (egy6rtelmfi beazonosithat6sdg mellett) tartalmazzlk a sz6mla
alapj6t k6pez6 felhaszn5lSsi mennyis6geket (leolvas6si adatokat, leolvas5si idciszakot),
egys6g5 ra kat, szd m la6rt6keket.
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14. A kibocsStott s;z6ml6n, szSmla osszesit6n 6s sz5mla r6szletez6n az el6irtakon kivril fel kell
trintetni a fiz,et5 nev6t, fizetci cim6t, felhaszn5lSsi hely cim6t, felhaszn5l5si hely funkci6jSt,
POD sz6mot, felhasznSl6si hely azonosit6t 6s a mindenkori MEF (kwh) 6rt6ket.

Kereskedcj nem jogosult a terriletileg illetekes eloszt6i enged6lyes 6ltal sz5mSra megkUlddtt,
igazolt natur5li6t6l elt6r6 mennyis6get alapul v6ve id6szaki sz6ml6t ki6llitani. Ennek
megfeleloen a mindenkori keresked6i 6ramsz6mla natur5lia b5zis5t az eloszt6 5ltal az
azonos sz6ml6z1si id6szakra kiSllitott RHD szSmlSn megjelen5 Srammennyis6g k6pzi.
Amennyiben egy adott sz5ml5z6si id6szakot kovetcjen m6gis elt6r6s ad6dna egyes
felhasznSl6si helyek eset6n az RHD 6s a keresked6i 6ramsz6ml6k natur6lia veti't6si
alapj5nak kUi6nb6z5s6ge miatt, akkor a keresked<j koteles ezt a soron kovetkez6
sz5mlSzSsi id6iszakban korrigSlni.

Kereskedcj Sltal kibocsdtott sz5mla mag5ban foglalja a m6r5berendez6s Sltal m6rt 6s
elfogyasztott energiamennyis6gre vetitett mindenkori sz6nipari szerkezet5talakit5si
tdmogat5s, a kedvezm6nyes 6r[ villamos energia t6mogat5s, az Am 6s energiaad6
6sszeg6t. fulhaszn5l6k 6s Keresked6 az energia ellen6rt6ke vonatkozds5ban napt5ri
h6naphoz igaz,cd6 elsz5mol5st alkalmaznak.

1,7. Keresked6 vdllalja a dikt6l5son alapul6 felhaszn5l6si adatok figyelembev6tel6vel tort6n6

1.

szSml6z6st is.
Keresked6 vSllinlja, hogy az Eloszt6i Enged6lyessel kdtend6 hSl6zathaszn5lati

szea5d6sekben a Felhaszn5lo mellett v5llalja a fizetcj f6l szerep6t. Az Eloszt6 Enged6lyes
teh6t a Kereslkedd fel6 szSmlSzza az 6ltal6nos rendszerhaszn5lati dljakat, amiket a
Keresked6 fizet meg k6zvetlenril az Eloszt6i Engeddlyes sz5mdra. Keresked6 a villamos
energia k6lts6ge mellett az Slta15nos rendszerhasznSlati dijakat, mint kozvetitett
szolgSltat5st tcv5bbsz6ml6zza a Felhaszn5l6 fel6, amit a Felhaszn6l6 a KereskedSnek
koteles megfizetni az energiadijjal megegyezci fizet6si felt6telekkel. A Szez5des
megszfin6s6t ktivetd 75 napon beltll a Kereskedcj jogosult a Felhaszn6l6 fel6 v6gelsz5mol6
sz6mla kibocs6tSsSra. Ez a szSmla tartalmazhatja a havi elsz5mol6 sz5mlSban esetlegesen
ki nem szSmlSzott t6teleket.

K6sedelmes fizetels eset6n a Felhaszn5l6, mint szerzodo hat6s6g a Ptk, 6:155 5-5ban
megfelelS k6seclelmi kamatot koteles megfizetni a Keresked6 r6sz,6re, a k6sedelemmel
ar5nyosan.

A szSmla formailar; 6s tartalmilag meg kell, hogy feleljen a hat6lyos sz6mviteli 6s ad6, stb.
jogszabSlyoknak,
Felek meg5llapo,Jnak abban, hogy a Keresked6 nem fizet, illetve szdmol el a szerz6d6s
teljesit6s6vel 6s:;zefiigg6sben olyan kolts6geket, melyek a Kbt. 56. 5 (1) bekezd6s k)
pontja szerinti felt6teleknek nem megfelelS tSrsasSg tekintet6ben merrilnek fel, 6s melyek
a Keresked6 ad6koteles j6vedel m6nek csokkentds6re a I ka I masa k.
Keresked<i a tonr6nyi el6irdsok szerinti ki-es bejelent6si kdtelezetts6geket es az azzal
kapcsolatos felaCatok ellStds5t v6llalja a szerz6d6s megszfin6s6t k6vet6en az [j
Kereskedci fel6,

4. A felek jogai 6s k6telezetts6gei

Keresked6 a mell6kletben szerepl6 felhaszn5l5si helyeknek a csatlakoz5si pontjain a teljes
ell5t5s alap0 szerz6d6sben rogzitett negyed6rSs 5tlagteljesitm6ny 6ft6k6vel megegyez6
teljesitm6nnyel k5teles folyamatosan rendelkez6sre 5llni. Nem felel a fentiek nem
teljesit6stiles66rt, ha azt az Eloszt6i enged6lyes 6rdekk6r6ben felmerUlt - Keresked6nek
fel nem r6hat6 - c,k okozza. Fentiek alapj5n a felek az egy6rtelmfis6g 6rdek6ben regzitik,
hogy jelen szerzSd6s alapj5n a Keresked5 arra koteles, hogy eredm6nyesen megtegyen
minden olyan int6zked6s 6s jognyilatkozatot, amely alapj5n az Eloszt6i Enged6lyes
kozbejdtt6vel a FelhasznSl6 jogszerfien tudja folyamatosan energiaig6ny6t kiel6gfteni
jelen szez6d6s alapj6n.

A villamos energi5t a tulhasznSl6 r6sz6re a hSl6zati enged6lyes sz5llitja le.
A felhasznSlSsi helyerk ell5tSsa a felhaszn5lSsi helyekkel megegyez6 csatlakoz5si pontokon

tdrt6nik.
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Az id5soros, negyed6r5s fogyaszt6sm6r6sre alkalmas m6rcjvel ell5tott fogyaszt5si helyek
tekintet6ben - a szenSd6s id6taftama alatt - a mindenkori negyed6rSs szabadpiaci
fogyaszt5si menetrendet a Keresked6 k6sziti el 6s jelenti a rendszerir6nyito fel6. A
menetrendadSs alapj5t a dokumentdcio ,,A", ,,8" 6s ,,C". mell6kleteiben felhasznSlSsi
helyk6nt megadott 6ves villamos energia fogyasztSsok jelentik. Keresked6 v6llalja az
id6soros fogyaszt6k teljes ellStiis alap0 szerz6dds szerinti szabadpiaci villamos energia
ell5t6sdt. Ac id5soros felhasznS16si helyek menetrendtSl va16 elt6r6s6nek p6nzrigyi
kockdzata a tobbletenergia vagy a sztiks6ges kiegyenlitc5 energia megv5s5rl5s6b6l
kovetkezcien a Keresked6t terheli, ennek a FelhasznSl6 fel6 tort6n6 ut6lagos r6szben vagy
eg6sz6ben tdrt6n5 Sth6rit5sa nem lehets6ges.

Kereskedcj kdteles aj5nlatk6rS szabadpiacra lep6 felhaszn6liisi helyeinek villamos energia
ig6ny6t fedezni oly m6don, hogy a Felhaszn516 Sltal felhaszn6lt villamos energia
mennyis6get saj5t nev6ben koteles elSre megv5s6rolni.

Felhaszn5l6 a keresked5i m6rlegkorbe l6p6 felhasznSl5si helyei vonatkozSs6ban fell6pc5

v6telez6si rizemzavarok eset6n - Felhaszn6l6 krilon k6r6sere - Kereskedcinek v6llalnia kell
a Felhaszn516 6rintett felhaszn6l5si helyeinek k6pviselet6t a h5l6zati rendszer azon
tagjaival szemben, amely/amelyek a Felhaszn5lon5l jelentkez6 v6telez6si zavart
okozta/okozt5k, 6s mindent meg kell tennie Felhaszn616 6rdekeinek k6pviselet66rt. Ezen
pont a fenti szem6lyi 6s tSrgyi kdrben meghatalmazSsnak mincjsril.

A hat5lyban l6vo szerzod6s(ek) felmondSsSt - a keresked6i m6rlegkorbe l6p6 fogyaszt6si
helyek vonatkozds5ban a Felhaszn616 k6pviseldje 6ltal teljes bizonyit6 erejfi
mag6nokiratba foglalt meghatalmazds6val a Kereskedci kezdem6nyezi 6s bonyolitja le az
illet6kes szolg5ltat6n6l. A hat5lyos szerz5d6s(ek) felmond5s5ndl (a megszfin6s id<lpontja
vonatkozSs6ban) a jelen szerz5d6ben meghat5rozott kezd6 teljesit6si id6pont az
ir5nyad6.

A keresked6i mdrlegkorbe l6p6shez szriks6ges eloszt6i szerz6d6s(ek), fgy mint H6l6zati
Csatlakoz6si Szerz6dds(ek) (a tov5bbiakban: HCSSZ) 6s H6l6zathasznSlati Szerzcid6s(ek)
(a tovSbbiakban: HHSZ) megkdt6s6t - amennyiben ez valamely fogyasztSsi hely eset6n
nem 6ll rendelkez6sre a Felhaszn5l6 k6pviseldje 6ltal teljes bizonyit6 erejfi
mag6nokiratba foglalt meghatalmazSsdval a Keresked6 kezdem6nyezi 6s bonyolitja le a
terriletileg illet6kes eloszt6i enged6lyesn6l. A HCSSZ-ek 6s HHSZ-ek megkdt6s6hez a jelen
szerz5d6ben meg hatSrozott kezd6 teljesit6si idr5pont az irlnyado.

A teljes ell6tds alapri szerzSd6s hat5lya alatt KereskedS koteles a t6le elv5rhat6
szak6rtelemmel 6s fokozott gondossSggal mindent elkovetni a fulhaszn6l6 6rdekeinek
v6delm6ben. Amennyiben bebizonyosodik, hogy gondatlanul, hanyag m6don j5ft el, vagy
egy6bk6nt a szen6d6s teljesit6s6hez szriks6ges b6rmely int6zked6se nem j6r
eredm6nnyel, az ebb6l eredS kSrok megt6rit6s6re k6teles.

FelhasznSl6 jogosult az energiaellSt6s5val kapcsolatos b6rmilyen r.igyben Keresked6hoz
fordulni, aki a t6le elvdrhat6 szak6rtelemmel kdteles fulhaszn5l6 r6sz6re tan5csot vagy
(ilyen t6rgyri k6r6s eset6n) irSsbeli t6j6koztatdst adni.

Az fjonnan bekapcsolSsra kerUl5 felhaszn5l5si helyek r6sz6re, az adott felhasznSlSsi helyre
6rv6nyes energiadij alkalmaz6s6val Kereskedcj a szerz6d6ses id6taftamon belUl
szabadpiaci villamos energia el15t5st nyrijttovSbb5 ell6tja ezen felhaszn616si helyek
eset6ben is a mfiszaki leirSsban ill. jelen szez6d6sben foglalt kotelezetts6geket. Ezen
felhaszn5lSsi helyek vonatkozSsdban a jelen szerzcid6s rendelkez6seit kell alkalmazni
kUlonosen azzal, hogy az energiadrj meghatSrozott m6rt6ke ezen [rj felhasznSl5si helyek
vonatkozSsSban is irdnyad6ak. A felhasznSlSsi helyek m6dosulSsa (ide 6rtve az 0j
felhaszn5lSsi hely bevon5s5t, r6gi megszfintet6s6t, stb.) nem min6siil a felek

9.

meg5 | la pod5sa a la pj6 n szerzSd6sm6dosit6sna k.

i,2. A szerz6d6s id6taftama alatt megszfin6 felhasznSl5si helyek r6sz6re Keresked5 szak6ft5i
tSmogatdst biztosit 6s a Felhaszn6l6 k6pviselc5jek6nt menedzseli a felhaszn6lSsi helyek
villamos energia szolg5ltat5sb6l val6 kil6ptet6s6t. Ezen szolgSltatSsok ellen6rt6ket is

tartalmazza a megaj6nlott energiadij.
13. Keresked6 az Ugyint6z6s gyorsit5sa, egyszer[isft6se 6rdek6ben internetes rigyf6lport5l

tlzemeltet6s6re koteles a szerz6d6s idcjtartama alatt. Annak 6rdek6ben, hogy a Keresked5
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l.

z.

6ltal ki6llftott sz,imla mijszaki tartalm5t 6s sz6mszaki helyess6g6nek ellen6rz6s6t m6g a

szSmla meg6rkez6s6t megel6z6en el lehessen v6gezni, annak megtekinthet5s6g6t
Keresked5nek ,:leKronikus, internetes el6rhetcis6ggel kell biztositani. Ugyancsak

biztosftani kell a Keresked6nek az egyes felhasznSlSsi helyek teljesitm6ny gdrb6j6nek

lefut6s6nak, illetve a Keresked6 6s a Felhaszn6l6 kozott megkotend6 szerz6d6s m[jszaki

vonatkoz6si adatai nak megteki nthet<5s6g6t'

5. Szerz6d6sszeg6s 6s jogkdvetkezm6nyei
A Felek jelen sz,erz6d6sben vSllalt k6telezetts6geinek megszeg6se, ig-y .ktil6n6sen a

szerz6d6s meghifsulSsSnak okoz6sa, hibds teljesft6se, k6sedelem, kSrt6rft6s fizet6si

kotelezetts6ge[ keletkeztet, illewe a Szerz6d6s m6sik F6l 5ltal tort6n6 rendkivtili

felmond5sSt alapozza meg a Szerz6d6sben foglaltak szerint'

A jelen pontban rttgzitett lzerz&lsszeg6si esetek 6s azok itt el6irt k6vetkezm6nyei nem

6rintik a jelen 5i"oOO"r bSrmely m5s pontj5ban meghat5rozott szez6d6sszeg6si

esete ket, i lietve az azokhoz f fi zott jog kovetkez me nyeket'

s6lyos szerzod1ssz,eg6s eset6n u riryor szerz6desszeg6ssel 6rintett (s6relmet szenvedett)
- rd a szerz6d6st"a szenodlsszegci F6lhez int6zett egyoldal0 jognyilatkozattal jelen

szerz6d6s szerint ielmondhatja. 66rmety s0lyos szerzdd6sszeg6sk6'nt .dehni5lt, vagy

ism6telt szerzoctess=i"nZi i' s6relmet szenvedett f6l 6rdekm0l5s6t onmag6ban

megalapozza.
s0ivo-s irirz6d|sszeg6st kovet el a Keresked6, ha neki felr6hat6an:

- ha u i=o)Aiei tetiesit6s6hez szriks6ges elektromos 5rammennyis{?et nem

szerzi be teljes eg6sz6ben,

- nem irll rendelkez6sre a jelen szerz6d6sben meghat6rozott m6ft6kben 6s

m6dor',
- nem triztosiga, hogy az Eloszt6i enged6lyes jo97er1i teljesit6se eset6n a

rerr,asinjlJ iJi"r iiirig6nye kiel6gft6ire kerirlj-on (kiv6ve ha a jogszabSlvban

rogzitettek szerint kerul sor korl5toz5sra)

- jeten ri"irOoEoen nevesitetaegveu (tan5csad6si, k6pviseleti, adminisztr6ci6s,

"gV"Of 
kOi"ieiettseget ."ttt, ;tgy }tiSnyotun teljesiti 6s ezzel Felhaszn5l6

effataJrif eqettO"n uigy r6szben veszelyezteti vagy lehetetlenn6 teszi'

- egy6b ;iu=nrir"rttio"esoen ekk6nt megjelolt s0lyos szenodlsszeg6st kovet el'

- egyiittlnfitcodesi kdtelezetts6g6ts0lyosan megszegit 
-

- t<erest<,lOti 
-"ri"n 

felsz5molSii elj5r6s jogerds elrendel6s6re keriil sor' vagy

v6getv':5mol5s al6 kertil, ill. hiva6lb6l torlik a c6gjegyzekb6l' ... .

- ha az illetekes Hivatal a feresfed6 mfitioO6si engedely6t jogerdsen

uirrruionju,-vagv egv6n m6oon a szerz6d6s teljesft6s6re alkalmatlann6 vSlik'

S0 lyos szenoddssz"g eit' f.ou-"i e f a. Fel ha sznS 16, h a neki fel 16 h at6a n :

- fizet6si''[tii"rer"ttreg6nek a Keresked6 Sltal meghat5rozott legal6bb 30 napos

p6thatiirid6 alatt sem tesz eleget,

- egyUttrnfikod6si kdtelezetts6g6t silyosan megszegi

vis maior neroveit<ei6ie eset6n a retJt kotetesek egym6lt halad6ktalanul 6ftesfteni'

Amennyiben u ui, *uioi netyzet csat a ieres[ed5n6l jel-entkezik, a vis maior id6taftam5ra

a Felhaszn5l6 jogosult harmadik tt"tZf'tOia mfikod6s6hez sztiks6ges elektromos 6ramot

beszerezni. rzt j-mennv,reg& u, 
"u"i'r"nnyis6gvonatkozdsdban 

figyerembe kell venni.

Keresked5 ezen ol<b6l semmif6te teritesi variy eiyeu fizet6si ig6nyt nem 6rv6nyesithet

FelhasznSl6val szetnben'
A Felhaszn5l6 nem koteles a szabv6nyon-kfvtili.elektromos 5ramot 6wenni' lgy ha a

szabvdnyon f.iutiii efef.tromos ara1not 6ry6tel6t a Felhaszn5lo visszautasitja' ez a

Keresked6 ,errd6t1nintiitir szen6d6siieg6snek. A szabv6nyon kivi.i' erektromos 5ramot

t"n.Vitegevel csokkenthet5 a szea6d6ses mennyis6g'..

A tetjesit6s :ogrt"i'j ;egtagad5sa eiet6n a logszerfien megtagad6 f6l terh6re nem

keletkezik sem kotb6rfizettisi, sem k5ft6rit6si lioietezetts6g, de k6sedelmi. kamat fizet6si

kotelezetts6g sem. Ekkor a jelen szerzt5d6sben meghat6rozott (elter6ssel nem 6rintett)

mennyis6get ur liuJailerrtig'gesztese miatt 6t nem adott mennyis6ggel cs6kkenteni kell.
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6. Szerz6d6si biztosit6kok

Felek megSllapodnak abban, hogy amennyiben a KereskedcS olyan okb6l, ami6rt felel5s
hib5san vagy kdsedelmesen teljesit, akkor koteles a FelhasznSl6nak a hibSs vagy
k6sedelmes teljesitessel erintett minden napt5ri nap vonatkozSs5ban az adott
felhaszn5lSsi hely r5ves, dokument6ci6ban kalku16lt mennyis6g[i villamos energia forintban
meghat6rozott ellenert6k6nek 365-6d r6sz6nek a kdtszereset kotb6rk6nt megizetni.

A kotbert a Felhaszn6l6 ir5sbeli felsz6lit6ssal, B napos fizet6si hat5rid6vel 6"rvenyesitheti.
Amennyiben a felsz6lil6s k6zhezv6tel6t kovetcj 5 napon behil a Kereskedcj irdsban,
kdtsdget kiz5r6an bizonyft6kokkal al6tSmasztott indoklSssal magdt ki nem menti, akkor a
kdtb6r elismert kovetel6snek min6sril 6s a Kereskedci koveteldi6be beszdmithat6 a Kbt-
ben foglalt valamennyi fert6ter (130.5 (6) bek) megvat6suldsa eset6n.

A FelhasznS16 kovetelheti a kotb6ren feltili kdr6t is. 
-

A Fethaszn5r6 koteres b",.1;5,e:6tffi::;ffit""X"*,noru josszabdryok, szabdryzatok
rendelkez6seit, amennyiben az jelen szerz6d6ssel nem ellent6te-s. n ieren ,r#606, r.t"ikdzott els5dlegesen jelen szerztjd6s az irSnyad6 u ;"t.n tt"ooat"r--1.s. pontjafigyelembevetel6vel' Amennyiben a Keresked6 b5rmely Aszr-net< mindsril6 irata vagyannal rendelkez6se 

.eg6szben vagy reszben ellent6tes'a jelen szerz6d6ssel, akkor az6rintett Aszr-rendelkez6s nur iik trazhat6. rivetelt k6pez ez al6l, ha az adottrendelkez6s a 7.5. pont alapj6n alkalmazand6.
A Keresked6 mindenkor betartja a vonatkoz6 jogszabdlyoknak, szabdlyzatok, a m[ik6d6siengedely6nek, rizletszab5lyzatdnak 6s 

- I renJsiert'raszn6lati szerzcideseinekrendelkez6seit.
A KereskedS mindenkor a szakszerfien eljdr6 keresked6t6l adott helyzetben fokozottanelvSrhat6 magatartdst koteres tan0sitani, krr6n6sen "v'/4trusrl

o { Sz.erz5d6s 
- 
teljesites6t veszelyeztet6 esem6nyekr6l a Felhaszn6l6t

halad6ktala nul 6rtesfteni,

' A szerzf6s. teljesit6se 6rdek6ben halad6ktalanul megtenni minden t6leelvdrhat6 intezked6st.
ASzenSd6s csak k6zos megegyez6ssel, irdsban modosithat6 a Kbt. 132.g-nak megfelel<ien.Felek megSllapodnak abban, hogy amennyiben a szerzod.ds bdrmery pontja kogensjogszab5lyba utk6zne, vagy a koibeszerzlsi eriSr6i [,it"r.r,i-"renvu-iilr"ntumdnak

tartalm5val ellent6tes lenne, akkor a szerz6d,ii fentiekli-s6rtd rendellerer"-n.tyeO" _minden tovdbbi jogcselekmeny, igy ktil6ndsen a szirzddes m6dosrtdsa nelktl - amegs6rtett kdtelezd- 6rv6nyii jogszibavi r"no"rt"re;;;& kozbeszez6si dokumentumirendelkez6s kertil. Fentieket keli megfelelc5en akarmazru'akkor is, ha uir#"ry k6gensjogszabSly akk6nt rendelkezik, hogyLlamely rendelkez6se a szerzdd6s r6sze (vagy aszerz6d6sben szovegszetYgl izerJielnie. kell) es azt siovegszerfien a szendd1s nemtarta rmazza (az adott renderkez6s a'szez5d6s ierieilzp"rrl.

8. A szerz6d6s id6beli hat5lya 6s megsziin6se

Felek jelen szez6dds hat5rozott id6re 2015.. 11, 01. napjdnak 00.00 6rajdt6l 2016. 10. 31.napjSnak 24'oo 6rajdig kotik, a Kereskedci ezen io5si5i: .rrtt koteles a szez6d6s szerintiellStds biztosrtdsdra.
tulek meg6llapodnak 

3b?9n, h-ogy a jelen szezSd6s a ptk. szabdlyai szerint rendesfelmonddssal felmondhat6. A feimond6si iooner< ereg"noon"r, kell lennie annoz, hogy aFelhaszn6l6 kozbeszerzdsi eljdr6st folytasson le. En'nek natdrioei6i u i"r"r 
'60 

nupounhat5rozz5k meg.
Felhaszndl6 kdteles a szen6d6s felmondani a Kbt-ben meghat6rozottak szerint,amennyiben:

z.

4.

5.

1.
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. Keresked6ben kozvetetten vagy kozvetlenril Z\o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szelezet, amely
tekintet6ben l'ennSll az 56. $ (1) bekezdes k) pontjdban meghat6rozott valamely felt6tel.
Ennek 6rdekdben a szerz6d6s teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt Keresked6 a
tulajdonosi szerkezet6t a FelhasznS16 sz6m6ra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125.5 (5)
bekezd6s szerinti rigyletekr<5| a Felhaszn6l6t halad6Kalanul 6rtesiti,

. Keresked6 kozvetetten vagy kozvetlenril 25%-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szeruezetben,
amely tekintel€ben fenn6ll az 56. $ (1) bekezd6s k) pontjSban meghat5rozott valamely
felt6tel. Ennel< 6rdek6ben Kereskedd, a Kbt. 125,9 (5) bekezd6s szerinti rigyletekr6l a
Felhaszn5l6t halad6ktalanul 6ftesiti,

. Keresked6 ebben az esetben a szerz6d6s megszfin6s6nek id6pontjiiig teljesitett
szolg5ltatSsina k ellen6ft6k6re jogosu lt.

Egyebekben a sz:erz5d6s megszfintet6s6re az 5. fejezet rendelkez6si is ir6nyad6ak.

9. Adatv6delem, ka pcsolatta ft5s, egy6b rendel kez6sek

Aszerz6d6 felek kotelesek betartani az adatv6delmi szab6lyokat.
Felek megSllapodnak abban, hogy kulonos tekintettel bizalmasan kezelnek minden

egym5snak Sladott, tizleti titoknak mincisrilcj informdciot, valamint minden olyan
informSci6t, clokument5ci6t, adatot, amelyeket ir6sban bizalmasnak min6sitettek

.. (bizalmas inforrn5ci6), vagy jogszab6ly annak min6sit.
Uzleti titok a gazdasSgi tev6kenys6ghez kapcsol6d6 minden olyan t6ny, inform6ci6,

megold6s vag'1 adat, amelynek nyilv6noss6gra hozatala, illet6ktelenek Sltal tort6n6
megszea6se lagy felhaszn6l6sa a jogosult jogszerfi p6nzrigyi, gazdas5gi vagy piaci
6rdekeit s6ten6 vagy vesz6lyeztetn6, 6s amelynek titokban tart5sa 6rdek6ben a jogosult
a szuks6ges int6zked6seket megtette

A Felek titoktart5si kotelezetts6ge a tudom6sukra jutott rlzleti titokra 6s bizalmas
informSci6kra, igy ktilOnosen szakmai megold5sra, know-how-ra is kiterjed.

A Felek a szerzttd6ssel kapcsolatos okmSnyokat 6s informdci6kat kiz6r6lag a szez6d6s
teljesit6s6re haszn5lhatjdk fel. A m5sik f6l elcizetes j6v6hagy5sa n6lkril ilyen inform5ci6t
egyik f6l sem bahet k6zz6,, harmadik szem6ly rendelkez6stlre nem bocsdthat, kiv6ve, ha
ezt 6rv6nyes 6:; hat5lyos jogszab5ly alapjSn k6telez6 vagy valamely bir6s6g vagy mds
hat6sdg, SllamigazgatSsi szerv elrendeli. A felek err6l haladektalanul taj6koztatjSk
egym5st ir6sban a vonatkoz6 bir6s5gi, vagy m6s hat6sSgi hat6rozat egyidejfi megkrild6se
mellett.

A Felek kdtelesek a hat6s59 (bir6s6g) figyelmet felhivni az ilyen informSci6k megfelelc5
kezel6s6re. Nern tekinthetcj titoktartSsi kdtelezetts6g al6 escj inform6ci6nak, ami m5r
kozismert. Egy adott informdci6 kozismerts6g6t az a f6l bizonyitja, amelyik annak
kozismerts6g6re h ivatkozi k.

A jelen titoktartSsr6l sz6l6 pont rendelkez6sei a Szenodds megszfin6se ut6n is hat5lyban
maradnak.

Felek meg6llapodnak, hogy a fenti titokvedelmi rendelkez6sek nem terjednek ki mindazon
adatokra ill. iratokra, mely vonatkoz6sdban jogszabSly a fentiekt6l ellent6tesen
rendelkezik.

Felek kijelentik, hcgy a szerzdd6s teljesit6s6ben folyamatosan egytittmfikddnek, a felmerUls
probl6mS kr6l egtm6st ha lad6kta la n u | 6rtesiti k.

Felek jognyilatkozartaikat kizdr6lag irdsban, az 5w6tel helydt 6s idej6t azonosithat6 m6don
igazol6 m6don tehetik meg 6rv6nyesen. A felek a fentieken 6rtik az elektronikus levelez6s
(e-mail) 6s a fax form5j6t is.

Felek k6pviselet6re fiognyilatkozat tetel6re) az ott megjel6lt esetleges korlStoz5sokkal az
a15bbi szem6lyek jogosultak kiz5r6lagosan :

FelhasznSl6 r6sa€r6l:
N6v, beosztls: ZAbo Edina ugyvezetligazgato

9.

10.
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El6rhet6s6gei (lev6lcim, tel, fax): 2600 V6c, B6n M6rton utca 3., 06/ 27 - 510 - 400
Jognyilatkozat korlStoz5sa : ----

N6v, beosztds: Cegl6di M6nika beszerz6si r6szleg
El6rhet6s6gei(levdlcim, tel, fax) : 2600 V5c, KoztdrsasSg 0t 34., 06-30/583-0047,
cegledi. mon ika@vacholdi ng. hu

Keresked6 r6sz6r6l:
N6V beosztSs: Bencze Beatrix rigyf6lmenedzser
Elerhet6segei(lev6lcim, tel, fax) : 1031 Budapest, Szentendrei tt 207-209.
+3620 336 5788
+36t 2020373
bbencze@mvmp.hu

Jelen szerz5d6st 6rintci osszes jognyilatkozatot a k'rjelolt kapcsolattart6 kizdr6lag ir5sban -
az 5w6tel hely6t 6s idej6t dokument6l6 m6don - teheti meg erv6nyesen. Elektronikus
level ill. fax eset6n az 5w6tel igazol6s5t megfelel6en alkalmazni kell (visszaigazol6s
k6r6se, ill. faxjelent6s).

Amennyiben a szen6dds a jognyilatkozat megt6tel6re hatdrid6t nem ttz, akkor a
jognyilatkozatot annak ok6nak felmertil6s6r6l (jognyilatkozatot tev<5 tudom5s6ra
jutds6t6l) sz6mitott 3 munkanapon be[il kell megtenni, kiv6ve ha annak jelleg6b6l
rovidebb hat6rid6 nem derril ki. Amennyiben olyan probl6ma mertil fel, amely miatt a
FelhasznS16 energiaig6ny6t nem tudja kiel6giteni, akkor a jelen szerz5d6sben foglalt
kdtelezetts6gek vonatkozSsdban Kereskedci halad6ktalanul koteles minden int6zked6st
megtenni.

Minden, a mdsik f6lnek benyrijtand6 jelen szerz6dds t5rgySt 6rint5 dokumentumot a jelen
szerz6d6sben meghatSrozott kapcsolattart6 cim6re kell megkrildeni, A kuldem6nyt faxon,
elektronikus lev6lben illet6leg postai ktildem6nyk6nt keresztril feladott jognyilatkozat
eset6n a meg6rkez6st kovet6 els6 munkanapon, szem6lyes 6tad5s eset6n azonnal
k6zbesitettnek kell tekinteni.

A kijelolt k6pvisel6k 6s kapcsolattart6k akad5lyoztat5sa esetdre a felek meghatalmazott
helyettesr6l kotelesek gondoskodni, melynek elmaradSsa nem eshet a mdsik f6l terh6re.
Amennyiben valamely technikai ok a ktildem6nyek fogadiisSt akad5lyoznd ill. lehetetlenn6
tenn6, felek kotelesek a mdsik felet errdl - illeWe a hiba megszfin6s6r5l - halad6ktalanul
rovid 0ton 6ftesiteni. Ebben az esetben a jognyilatkozat telefonon is megtehetS azzal,
hogy a akadSlyoztatSsi nyilatkozat telefonon t6rt6nci megt6tel6nek igazolSsa a

nyi latkozattevot terheli.
Szerzodo felek rigy jSrnak el jelen szerz6d6s hat6ly5nak fennSllta alatt, rlgy kezelik a

dokumentumokat, hogy az megfeleljen a szerzod6s kikdt6seinek. Szerz6dS Felek
kijelenti( hogy egyikrik sem tanfsithat olyan magatart6st, amely a szerzSd6ssel
ellent6tes lenne, vagy a m5sik f6l jogos 6rdekeit s6rten6. Szen6d6 Felek rogzltik, hogy a

dokumentumok kezel6se sor6n az adatv6delmi jogszab6lyok rendelkez6seit
marad6ktalanul betartj5k.

17. Felek megSllapodnak abban, hogy minden tev6kenys6gtikn6l a mSsik f6l 6rdekeit
olyan magatart6st6l,messzemenoen szem elcitt tartva jSrnak el, tart6zkodva minden

amely a m5sik f6lnek ak5r vagyoni, ak5r nem vagyoni kdrt okozna.
18. Szerz6dS tulek halad6ktalanul k6telesek 6rtesiteni a m6sik felet

minden 6rtesul6srcjl, dokumentumr6l, informSci6r6l, amely jelen
akadlly ozza, V?9y befolydsolja.

Szerz6dS Felek meg6llapodnak, hogy jelen szen6d6s hat5lya alatt - a fentieken tril is -
szorosan egyrittm[ikodnek, 6s mindent megtesznek annak 6rdek6ben, hogy a jelen
szez6d6sben kitiizott c6lok megval6suljanak.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy jelen szerz5d6s alapj5n a FelhasznSl6 sem rtiszben, sem
eg6szben nem felel6s a hivatkozott kozbeszez6si eljdrSs alapjdn a Keresked5vel

16.

a tudom5sukra jutott
szen6d6s teljesit6s6t

1,9.



szerzSd6st kot6 tov5bbi felhaszn5l6k szerz6d6sszeg6s66rt, ill. a tovdbbi esetleges
felhasznSl6k szr:z6d6sszeg6se jelen szerz6d6s Felhaszn6l6jSra nem hat ki.

21. Jelen szerz6d6s ill. a kozbeszea6si elj6rds 1. r6sz6re vonatkoz6 iratanyaga az 0n. idcjsoros
jellegfi fogyas:ztdsi helyek vonatkoz5s6ban taftalmaz rendelkez6seket. Amennyiben
valamely rende:lkezds az adott fogyaszt5si hely vonatkozSs5ban nem 6rtelmezhet6, azt
figyelmen kilvril kell hagyni.

22. Jelen szez5d6sben nem szab6lyozott k6rdesekben a Magyar KoztSrsasdg jogszabSlyai az
irSnyad6ak.

23. A szerz6dds es annak dokumentumainak nyelve a magyar. Jelen szerz6d6s mell6klet6t
k6pezi (a felsor,cltakon kilvril) (a Megbiz6 p6ld5nyShoz csatoltan) az eljdr6s iratanyaga.

21. Felek jogvit6juk eset6re kikdtik a V5ci J5r5sir6s5g ill. a Budapest Kdrny6ki Toru6nysz6k
kizd 16lagos illet6kess6g6t.

25. Jelen szerz6d6s annak mindk6t f6l Sltali alSir5sdval l6p hat6lyba.

V5c,2015.11.10.
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P6nzrigyi ellenjegyz6s:

1. szdmri mell6klet
Felhaszn5lSsi helyek
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