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7.

rdsz vonatkozisiban

mely l6trej6tt egyr6sz16l V5c V6ros 6nkormSnyzata
(szekhelye: 2600 V6c, M6rcius 15. t6r 11. Ad6sz6m: 15731302-2-13 )
k6oviseli: Fiird6s

Attila

mint aj6nlatkdr6, a Felhaszn6t6k k6pviselet6ben elj616 f6l
(toviibbiakban : Aj5nlatk616 mint Partner), valamint

V5c V6ros Onkorm5nyzat Bolcs6d6k es Fogyat6kosok Int6zm6nye (sz6khelye: 2600, v6c, Kiilcsey
Ferenc
4. Ad6sz5m: 15566843-2-13, kepviseli: Gyimesi Ildik6, igazgat6) mint Felhaszniit6 6s
Fizet6 (toviibbiakban Felhasznii16),

it

m5sr6szrSl az MVM

Partner Energiakereskedelmi Zrt

(sz6khely:l03l,Budapest,Szentendrei tit 207 -209.
k6pviseli: Sipos L6szl6 6s Nagy Zsolt cdgjegyz6ksz5m:0110044818, ad6sz6m:12898019244) mint

Villamosenergia-keresked6 (tov6bbiakban : Keresked5)
kcizcitt az alulirott helyen 6s id6ben, az alebbi feltdtelek meltett:

1. El6zm6nyek
Viic V6ros onkorm5nyzata kozbeszez6si elj6r6st folytatott le 2013, 6vben ,,Villamos energia beszez6se" megnevez6ssel. Az elj6r6sban 3 r6szre lehetett aj6nlatot tenni. Az aj5nlati felhiv5s akk6nt rendelkezett, hogy Aj6nlatk6r6 a felhiveisban meghatilrozott aj6nlatker6k nev6ben is folytatja le a kdzbeszer-

z6si elj5r6st, ez5ltal az ott megjeldlt intezm6nyek, gazdasiigi t6rsasagok lesznek a szez6dest k6t6
felek 6s 6n6ll6 sz6mlafizet6sre kdtelezettek (az 1. r6szaj5nlati korben 7 db szerz5d6s, Z. r6szaj6nlati
kdrben 12 db szezcid6s 3. r6szaj6nlati korre vonatkoz6an pedig 1 db egyedi fogyaszt6i szez6d6s
l6trejiitte sziik6ges).

A kozbeszezds 1. resz6vel 6rintett Felhaszn5l6k teh6t a szea6ddseket dnell6an jogosultak megkotni,
igy jelen szerzc5d6s az emlitett kdzbeszez6si elj6r5sban megkdtott - a FelhasznSl6ra 6s annak feF
haszn615si helyeire vonatkoz6 - szez6d6snek min6siil.

A nyertes aj6nlattev6 a Keresked6 lett, igy a Kbt. vonatkoz6 szakaszainak megfelel6en 6s a fentiek
figyelembevdteldvel jelen szerz5des vele keri.il megk6t6sre. Felek a szolg6ltat6s teljesitdse 6rdek6ben
az alSbbi szez6d6st kcitik.

2. A szetz6d6s c6lja,

l.

tiirgya

a kiizbeszezdsi elj6r6s alapj6n egym5ssal in. teljes ell6tds alapi szez6d6st hoznax
letre Felhaszn6l6i menetrendad6si k6telezettsdg n6lkiil, mely alapjiin a Keresked6 eladja, Felhaszn6l6 megviis6rolja a jelen szez6d6sben, ill. a dokument6ci6ban meghatSrozott viilamosenergiiit (szez6d6s kdzvetett t6rgya). Ennek alapjSn a Keresked6 vdlla|ja a magyar iiviteli h6lozaton folyamatosan rendelkez6sre ii116, szabv6nyos min6s6gfi villamos energia biztositasat a
FelhasznSl6 rdsz6re a szez6d6s id6beli hat5lya alatt 1 430 000 kwh mennyis6gben, amennyiben a teriiletileg illet6kes eloszt6 enged6lyes a mell6kletekben foglalt felhasznSlSsi helyek teFelek
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kintet6ben a m6rlegkdri v5ltiist ir6sban visszaigazolja a Keresked6 r6szAre, azzal, hogy a Keresked6 a jelen szez6d6s al5ir5s6val elfogadja, hogy a kozbeszerz6si eljdr6s alapj5n szez6dest kotdtt Felhaszn5l6k a felhfv6sban ill. a dokument6ci6ban meghatarozottak szerint az
adott r6sz <isszmennyis6ge tekinteteben +2oolo-ban eltdrhetnek.
2.

A szez6dds t6rgy6t kdpezi toviibbii a szez6d6sktit6st k6vet6en a keresked6 vdltiissal jir6
Osszes adminisztratilv, tov5bb6 a kozbeszerzdsi mfiszaki leirdsban egyebekben meghatSrozott
tev6kenys6g ell6t6sa. Ezek ellen6rt6k6t az ajiinlati 5r tartalmazza, ezen kotelezettsdgek ell6t6s66rt tov5bbi igdnyt a Keresked5 nem terjeszthet el6.

3.

A Felhaszn616 felhaszn5liisi helyeit jelen szez6d6s 1. sz. mell6klete tartalmazza.
Felek meg6llapodnak abban, hogy sem a jelen szez6d6sben meghat6rozott minimiilis menynyis69 6t nem vetel6b6l, sem a maximdlis mennyis6g feletti iitvetel eset6n Felhaszn6l6 semmif6le tov5bbi dij vagy k6vetel6s megfizet6s6re nem kciteles azzal, hogy a Keresked6 a trilfogyasztiis eset6n felhaszniilt villamos energi6t is biztositani koteles.

3. Az ellenszolgiiltat6s 6s megfizet6se

1

A Keresked6 6ltal a kdzbeszezesi elj5r5sban megaj6nlott 6s a Felhaszn6l6 6ltal elfogadott
nett6 ellen6rt6k az intezm6nyi id6soros felhaszn6l5si helyek vonatkozjsdban: nett6 lO, 93
Ft/kWh, azaz nett6 tizenhat forint-kilencvenh6rom fil16r FVkWh.

2

A jelenszez6d6sben meghat6rozott energiadij a szez6d6ses id6tartam alatt
nincs lehet6s69.

3.

A fenti ellenertek feltdtel n6lkuli, nett6 energia fix dij. Felek rdgzitik, hogy a fenti df meghat6roz6san6l figyelembe v6telre keriilt hogy az a KAT koltseget (2007. evi ljoo0r'I w. 9-13. g) is
mag5ba foglal6 villamos energia 6r, ami tartalmazza a villamos energia beszerz6s 6s 6rtdkesF

fix,

indexSl6sra

t6s kolts6get, a lo9l2oo7. (xn. 23.) GKM rendeletben meghatiirozott iiw6teli ktjtetezeftsdE
al6 es5 villamos (,,zold") energia kdlts6g6t, a kiegyenlit6 energia kdltseg6t, a hazai 6s nemzetktjzi hatdrkeresztez6 kapacit5sok dij6t 6s a menetrendad6s 5th6ritasiib6l adod6 mindenfajta
kdltsegeket, valamint m6rlegkor tagsSgi dijat is. Tartalmazza tov5bbii teljes kdrfien a jelen

szea6d6ssel kapcsolatban meghat6rozott e9y6b szolgiiltat6sok ellen6rtek€t is, kiiloncisen a
keresked6vSltSssal kapcsolatos adminisztraci6s feladatok ell6t5#nak, toviibb6 az interneres
iigyf6lport6l biztositiis6val kapcsotatos dfakat is.

4

s

A megadoft ellen6rt6k nem tartalmazza a rendszerhaszndlati dfakat, a sz6nipari szerkezetdtalakitasi t6mogatast, a kedvezm6nyes 5ru villamos energia tdmogatdst, a vET-ben meghat6rozott penzeszkozdk, az energiaad6, 6s az 6ltal5nos forgalmi ad6 6sszeg6t, valamint a jogszabalyban meghatarozott egydb ad6kat 6s illetdkeket.

A felek k6ziitti elsz6mol6s alapja a Felhaszn6l6k(k) csatlakoziisi pontjain elhelyezett, a mindenkori Kereskedelmi Szabdlyzatban meghat5rozott id6beli reszletezetts6g0 adatokat szolg6ltat6, a vonatkoz6 szabv6nyoknak, biztons6gi 6s meresiigyi el6ir5soknak megfelel6, hat6sagilag hitelesitett fogyasztiism616 berendez6s 6ltal mdrt energiamennyis6g.

6

A villamos energia szolg5ltatas sziinetel6s6nek idejdre vonatkoz6an Felhaszn5l6 energia

dfr

megfizetesdre nem kiiteles.

7.

Felhaszn6l6 6s Keresked6 a teues ell6tas alap0 szez6dds id6tartama alatt az energta ellen6r-

t6ke vonatkozS#ban napt5ri h6naphoz igazod6 elszdmoliist alkalmaznak.

8.

A Felhaszn6l6 el6leget nem fizet.

(

e.

Felhaszn6l6 az ellen6rt6ket, az igazolt szez6d6sszerfi teljesit6st kcivet6en havonta, ut6lag
egyenliti ki a Kbt. 130. 5 (1){6) bekezd6se szerint sz6mlaosszesit6 alapj6n, 6tutal6ssal, fo-

rintban (HUF).

10.
11.

A p6nzUgyi teljesit6s felt6tele az Art. 35/A. s-ban foglattak tetjesuldse.

t2.

Keresked6 nem jogosult h6 kdzben r6szsz5mla kibocs6tis5ra, Az esetleg h6 kdzben felmertil5
korrekci6kat a kovetkez6 h6napban sz6molhatja el.

Keresked6 a sz5ml6kat - felhaszn5l5si helyenk6nt - a Fizet6 nev6re 6lliga ki, 6s a szSml6kat a
Fizet6 cim6re kiildi meg, feltuntewe a Partner nev6t is A sz6ml5k mell6 Keresked6 kiiteles
rdszletes analitik6t mell6kelni (elektronikus form5ban is) a dokumentaci6nak megfelel6 tartalommal. Koteles tov6bbii a papir alap0 szdml6k alapjSn sziimlaosszesitdst is kijldeni havonta a
Fizet6 nev6n szerepl6 fogyaszt5si helyek 6sszesit6s6vel Ft €s KWh vonatkozii#ban. Ezt elektronikus form6ban is meg kell kUldeni a Fizet6 cim6re.

A Keresked6 6ltal kibocs6tott sziimla mag6ban foglalja:

- az Sltala az el6z6 naptari h6napban (elszSmoldsi Id6szak) a Fizet6 r6sz6re 6rtdkesitett villamos energia teljes mennyiseg6t (kWh),
- a villamos energia egysdg5r6t (FVkWh)
- az 5ltal6nos forgalmi ad6 6sszeg6t,
- a t6rvenyben meghatSrozott energiaad6 dsszegdt,
- a rendszerhaszn5lati dijakat,

' egy6b, jogszabiilyban rogzitett, a Felhaszn6l6t terhel6 6s
(igy ki..ilon6sen a VET 147. g alapj6n sz6ml6zand6 tdteteket).

a

Keresked6 5ltal sziimliizand6 t6teleket

13.

A kibocsatott sz6ml6n, sz5mla osszesikin ds sz6mla r6szletez6n az el6irtakon klviil fel kell tijntetni a Fizet6 nevdt, cimet, felhaszn6ldsi hely cim6t, felhaszn5l6si hely funkci6jdt, a pOD sz6mot, a felhaszn6l6si hely azonosit6t, a partner nev6t 6s a mindenkori MEF (kwh) 6rt6ket.

14.

Keresked6 nem jogosult a teruletileg illet6kes eloszt6i enged6lyes dltal sz6m6ra megkiilddB,
igazolt natur6li6t6l elter6 mennyiseget alapul v6ve id6szaki szSml6t kiiillitani. Ennek megfelel6en a mindenkori keresked6i 5ramsz5mla natur6lia bSzisiit az eloszt6 6ltal az azonos sz6ml6z6si id6szakra ki6llitott RHD sz6ml6n megjelen6 drammennyiseg kdpzi. Amennyiben egy adott
sz6ml6z6si id6szakot kdvet6en megis elt6res adodna egyes fogyaszt6si helyek esetdn az RHD
6s a keresked6i 5ramsz6ml6k natur6lia vetit6si alapj5nak k0l6nb<iz6s69e miatt, akkor a keresked6 kdteles ezt a soron kcivetkez6 sziiml6z5si id6szakban korrig5lni.

15.

A Szez6d6s megsz(n6s6t kdvet6 75 napon beltil a Keresked6 jogosult a Felhaszndt6 fel6 vdgelsz6mol6 szSmla kibocsiit5sAra. Ez a sz6mla tartalmazhatja a havi elsz6mol6 sz6ml5ban esetlegesen ki nem szaml6zott teteleket.

16.

K6sedelmes fizetds eset6n a Felhaszn6l6 a ftk. 30r/A.S (z){3) bek-nek megfetet5 k6sedelmi
kamatot kdteles megfizetni a Keresked6 r6szdre, a k6sedelemmel ar5nyosan, de ez id6ardnyosan csiikken amennyiben a Keresked6 a szez6d6s l6trejdtt6t k6vet6en k6t h6napon beliil nem
kezdi meg a szerz5d6s szerinti sz5ml6z6st a Fizet6k fel6.

11.

A sz6mla formailag 6s tartalmilag meg kell, hogy feleljen
jogszab5lyoknak.
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a hatillyos szdmviteli 6s ad6, stb.
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18.

Felek meg6llapodnak abban, hogy a Keresked6 nem fizet, illeWe sz6mol el a szerz6d6s teljesi-

t6sevel 6sszef0gg6sben olyan kolts6geket, melyek a Kbt. 56. S (1) bekezdes k) ponua szerinti
felt6teleknek nem megfelel6 t6rsas59 tekintet6ben merulnek fel, 6s melyek a Keresked6 ad6kiiteles jdvedelm6nek csokkent6s6re alkalmasak,
t9.

Keresked6 v5llalja, hogy az Elosztdi Enged6lyessel k6tend6 hdl6zathaszniilati szez6ddsekben
a Felhaszniil6 mellett villla|ja a fizet6 f6l szerep6t. Az Eloszt6 Enged6lyes tehit a Keresked6
fel6 szSmliizza az 6ltal5nos rendszerhaszn5lati dijakat, amiket a Keresked6 fizet meg kdzvetleniil az Eloszt6i Enged6lyes szdm6ra. A Keresked6 a villamos energia kdltsdge mellett az 6ltaldnos rendszerhaszn6lati dDakat, mint kcizvetitett szolg5ltatast tov5bbsz6ml6zza a Felhaszn6l6
fel6, amit a Felhaszn5ld a Keresked6nek kdteles megfizetni az energiadiial megegyez6 fizet6si
feltetelekkel.
Keresked6 a torvdnyi el6irdsok szerinti ki-es bejelent€si kdtelezettsegeket v6llalja a szez6d€s-

lej5rtiit ktivet6en az rij Keresked5 feld.

4. A felek jogai 6s kdtelezettsegei

l.

Keresked6 a mellekletben szerepl5 felhasznSl6si helyeknek a csatlakoz6si pontjain a teljes
ell5t6s alap0 szezcld6sben rciEzitett negyed6r6s iitlagteljesitm6ny ert6k6vel megegyez5 teljesitmdnnyel koteles folyamatosan rendelkezdsre iillni. Nem felel a fentiek nem teljesit6siiles€€rt, ha azt az Eloszt6i enged6lyes 6rdekkor6ben felmerijlt - Keresked6nek fel nem r6hat6 - ok
okozza.

2.
3.

A villamos energiSt a Felhaszn5l6 r6sz6re a h6l6zati enged6lyes sz5lliga le.

A felhaszn6liisi helyek ell5tdsa a felhaszniiliisi helyekkel megegyez6 csatlakoz6si

pontoKon

tdrt€nik.

4

s
6

pa id6soros, negyed6r5s fogyaszt5smdr6sre alkalmas m6r6vel
ell5tott fogyasztdsi helyek tekintetdben
a szerz6d6s id6tartama alatt a mindenkori negyed6rds szabadpiaci fogyasztiisi
menetrendet a Keresked6 k6sziti el es jelenti a rendszerirdnyit6 fel6. A menetrendad6s alapj6t
a dokument5ci6 ,,A", ,,8" 6s ,,C". mell6kleteiben felhaszn5liisi helykent megadott 6ves villamos
energia fogyaszt6sok jelentik. Keresked6 viillalja az id6soros fogyaszt6k teljes ell6t6s alapri
szea6d6s szerinti szabadpiaci villamos energia ell5t5#t. Az id6soros felhaszndl6si helyek menetrendt6l val6 elt6r6s6nek pdnzi.igyi kock;izata a tdbbletenergia vagy a sziiks6ges kiegyenlit6
energia megv5s5rl6sSbol kdvetkeztjen a Keresked6t terheli, ennek a FelhasznSl6 fel6 tort6n6
ut6lagos r6szben vagy eg6sz6ben tctrt6n6 Athiiritiisa nem lehetsdges.

-

-

Keresked6 kciteles aj6nlatkdr6 szabadpiacra lep6 felhaszniiliisi helyeinek villamos energia ig6ny6t fedezni oly m6don, hogy a Felhaszn6l6 6ltal felhaszn6lt villamos energia mennyis{et
sajat nev6ben koteles el6re megviis6rolni.
Felhaszn5l6 a keresked6i merlegkiirbe l6p6 felhaszniil5si
helyei vonatkoz6sdban fell6p6 v6tele-

- Felhaszn6l6 ktilcin k6r6s6re - Keresked6nek vdllalnia iell a Fel6rintett felhaszn6l5si helyeinek k6pvisetet6t a hSldzati ."nar*
uton tuliuiJJ L".ben, amely/amelyek a Felhaszn6l6n6l jelentkez6 v6telezdsi
zavart okozta/okoztiik,-6s minoent
meg ket tennie Ferhaszn5r6 6rdekeinek kepviseret€6rt.
Ezen pont a fenti szemeryi 6s targyi
k6rben meghatalmazdsnak
zesi iizemzavarok eset6n
haszn516

mindsiil,

7

A hatiiryban r6v6 egvetem€s szorg5rtatoi.
szerz6dgs(gk) fermondSsat
fogvasztdsi
hervek vonatkozdsdba.n

-

a rerhaszn6r6 r,epuirao:"

9anokiratba foglalt meghatalm".d.5".l
res iret.kes esyetemeJszoreiirr"t6"dr.
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(a megszfinds id6ponqa vonatkoz6s6ban) a jelen szerz6d6ben meghat6rozott kezd6 teljesit6si
id6pont az i16nyad6.
8.

A hat6lyban l6v6 szerz6d6s(ek) felmond6s6t - a keresked6i mdrlegkdrbe l6p6 fogyasztasi helyek vonatkoz6s6ban - a Felhaszn5l6 k€pvisel6je 6ltal teljes bizonyit6 erejfi mag6nokiratba
foglalt meghatalmaz6sdval a Keresked6 kezdem6nyezi 6s bonyolitja le az illetekes szolg5ltat6n6l. A hatdlyos szerz6d6s(ek) felmond;is6n6l (a megszfin6s id6pon$a vonatkoz6s6ban) a jelen
szerz6d6ben meghat6rozott kezd6 teljesft6si id6pont az i16nyad6.

9.

A keresked6i m6rlegkiirbe l6p6shez sziiksdges eloszt6i szezrid6s(ek), tgy mint H6l6zati Csatlakoz6si Szez6d6s(ek) (a tov6bbiakban: HCSSZ) 6s H6l6zathaszn6lati Szezdd6s(ek) (a tovdbbiakban: HHSZ) megkot6s6t - amennyiben ez valamely fogyasztSsi hely esetdn nem 6ll rendelkez6sre - a Felhaszniil6 k6pvisel6je 6ltal teues bizonyito erej0 mag6nokiratba foglalt meghatalmaz6#val a Keresked6 kezdem6nyezi 6s bonyoliga le a teriiletileg illetdkes eloszt6i enged6lyesnel. A HCSSZ-ek €s HHSZ-ek megk6t6s6hez a jelen szez6ddben meghat6rozott kezd6 teuesit6si id6pont az ir5nyad6

10.

A teues ell5tas

alapi szerzdd6s hat5lya alatt Keresked6 koteles a t6le elv6rhat6 szakdrtelemmel 6s fokozott gondoss6ggal mindent elkovetni a FelhasznSl6 erdekeinek vedelm6ben.
Amennyiben bebizonyosodik, hogy gondatlanul, hanyag m6don j6rt el, az ebkil ered6 k6rok
me9t6rit6s6re koteles.

t1.

Felhaszn5l6 jogosult az energiaell6tasaval kapcsolatos b5rmilyen 0gyben Keresked6hriz fordulni, aki a t5le elv5rhat6 szak6rtelemmel kdteles ajdnlatk6r6 r6sz6re tan5csot vagy (ilyen targyi k6res eset6n) fr5sbeli t6j6koztatast adni.

t2.

Az ijonnan bekapcsol5sra keri.il6 felhaszn5l6si helyek rdsz6re, az adott felhaszndldsi helyre
6rv6nyes energiadij alkalmazdsdval Keresked6 a szez6d6ses id6tartamon beliil szabadpiaci
villamos energia ell6t6st ny0jt, Ezen felhaszn6l6si helyek vonatkoz5s6ban a jelen szez6d6s
rendef kezdseit kell alkalmazni ki..iloniisen azzal, hogy az energiadij meghatarozott mdrtdke
ezen rlj felhaszn6l5si helyek vonatkoz5s5ban is iriinyad6ak. A felhaszn5l6si helyek m6dosul6sa (ide 6rfue az rij felhaszn6l6si hely bevondsSt, r6gi megszfintet6s6t, stb.) nem min6s0l a felek meg6llapod6sa alapj5n szez<!d6sm6dosit5snak.
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A szez5d6s id6tartama alatt megsziin6 felhaszn6l6si helyek resz6re Keresked6 szak6rt5i t6mogat6st biztosit 6s a Felhaszn5l6 k6pvisel6jek6nt menedzseli a felhasznSl5si helyek villamos
energia szo196ltat6sb6l va16 kil6ptet6s6t,
Keresked6 az tigyint6z6s gyorsit6sa, egyszerisitese 6rdek6ben internetes iigyf6lportSl UzemeF

tet6s6re kdteles a szez6d6s id6tartama alatt. Annak 6rdek€ben, hogy a Keresked6 6ltal ki6llitott sz6mla m6szaki tartalmdt 6s sz6mszaki helyessdg6nek ellen6z6sdt m69 a sz5mla meg6rkez6s6t megel6z6en el lehessen v6gezni, annak megtekinthet6segdt Keresked6nek elektronF
kus, internetes elerhet5s6ggel kell biztositani. Ugyancsak biztositani kell a Keresked6nek az
egyes felhaszn5liisi helyek teljesitmdny gcirbej6nek lefut5#nak, illewe a Keresked6 6s a Felhaszn616 kdzott megkcitend6 szez6d6s m0szaki vonatkoz5srl adatainak megtekinthet6seg6t.

5. Szerz6d6sszeg6s 6s jogkiivetkezm6nyei

L

A Felek jelen szerz6desben v6llalt kotelezetts6geinek megszeg6se, igy ki.iliincisen a teljesit6s
elmulasztisa, k6sedelme, k6rt6rit6s fizetesi kotelezetts6get keletkeztet, illewe a Szez5d6s
miisik F6l Sltal tcirt6nS rendkivUli felmond6s5t alapozza meg a Szez6d6sben foglaltak szerint.

2.

A jelen pontban rdgzitett szez6d6sszeg6si esetek 6s azok itt el6irt kovetkezm6nyei nem 6rintik a jelen Szez6d6s b6rmely m6s pontj6ban meghat5rozott szez6d6sszeg6si eseteket, illewe
az azokhoz f[izdtt jogkiivetkezmdnyeket.
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srilyos szez6d6sszeges esetdn a srilyos szez6d6sszegdssel 6rintett (s6relmet szenvedett) F6l
a szez6dest a szerz6ddsszeg6 F6lhez int6zett egyoldahi jognyilatkozattal jelen szez5dds szerint felmondhatja.
4.

S0lyos szez6d6sszegest kdvet el a Keresked6, ha neki fetr6hat6an:

.
,

ha a szerz6d6s teljesit6sehez sziiks6ges elektromos 5ramot nem szeni be teljes
eg6sz6ben,
nem 6ll rendelkez6sre a jelen szez<5d6sben meghatdrozoft m6rt6kben 6s modon,

jelen szez6d6sben nevesirctt adminisztrAci6s kdtelezettseg6t nem, vagy hiiinyosan teljesiti 6s ezzel FelhasznSl6 ell5t6siit eg6szben vagy r€szben vesz6lyezteti
vagy lehetetlenn6 teszi,
e9y6b srilyos szez6ddsszeg6st kdvet el.

Srilyos szez6desszeg6st kovet el a FelhasznSl6, ha neki felr6hatdan:

6.

flzet6si kiitelezettseg6nek a Keresked6 Sltal meghatarozott legaldbb 30 napos
p6that5rid6 alatt sem tesz eleget,
egyiittmiikdd6si kotelezetts6get s!tyosan megszegi.

vis maior bekovetkezese eset6n a Felek kotelesek egymSst haladektalanul 6rtesiteni. Amenynyib€n a vis maior helyzet csak a Keresked6n6l jelentkezik, a vis maior id6tartam6ra a fulhasznSl6 jogosult harmadik szemelyt6l a mfikrid6sehez sziiks6ges elektromos 5ramot beszerezni. Ezt a mennyisdget az 6ves mennyis6gvonatkoz5siiban figyelembe kell venni.

1.

A Felhaszn6l6 nem ktiteles a szabv5nyon kiviili elektromos Sramot 6wenni, igy ha a szabv6nyon kivtjli elektromos iiramot 5tv6tel6t a Felhaszn5l6 visszautasftja, ez a Keresked6 r€sz6r6l
min6sijl szez6d6sszegdsnek. A szabv6nyon kivi.ili elektromos 6ramot mennyis6gdvel csokkenthet6 a szezdddses mennyis6g.
A teljesit6s jogszer0 megtagad6sa eseten a jogszerfien megtagad6 f6l terh6re nem keletkezik
sem kdtberfizetdsi, sem k6rt6ritesi kijtelezetts6g, de k6sedelmi kamat fizet€si ktitelezettseg
sem. Ekkor a jelen szez6ddsben meghat5rozott (elt6r6ssel nem €rintett) mennyiseget az 6tadSs felfi.iggesztdse miatt 5t nem adott mennyis6ggel csokkenteni kell.

6. Szerz6d€si biztosit€kok

1.

Felek meg5llapodnak abban, hogy amennyiben a Keresked6 neki felr6hat6an hib6san vagy
kesedelmesen teljesit, akkor kdteles a Felhaszniil6nak a hibds vagy kdsedelmes teljesit6ssel
6rintett minden napt6ri nap vonatkoz6s6ban az adott felhaszn5lilsi hely eves, dokument6ci6ban kalkulSlt mennyis6g villamos energia forintban meghat5rozott ellen€rt6k6nek 365-ijd 16sz6nek a kdtszereset kdtb6rk6nt megfizetni.

2.

A k0tb6rt a

3.

A Felhaszn6l6 kcivetelheti a ktitbdren feliili kiirSt is.

Felhaszn5l6 irSsbeli felsz6litassal, 8 napos fizetdsi hahirid6vel drv6nyesitheti.
Amennyiben a felsz6likis kezhezvetelet kovet6 5 napon beltil a Keresked6 irdsban, k6ts6get
kiz5r6an bizonyitekokkal al6taimasztott indokldssal magSt ki nem menti, akkor a k6tb€r elismert ktivetel6snek min6siil 6s a Keresked6 kcivetel6s6be beszimithat6 a Kbt-ben foglalt valamennyi felt6tel megval6suliisa eset6n.

7, E9V6b rendelkez€sek
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A Felhaszn5l6 kdteles betartani a mindenkori vonatkoz6 jogszab6lyok, Szab5lyzatok rendelkez6seit, amennyiben az jelen szez5drlssel nem ellentdtes. A jelen szez(d6s Felei kozott els&legesen jelen szerz6des az ir5nyadd a jelen szez6d6s 7.5. ponqa figyelembev6tel6vel.
Amennyiben a Keresked6 b;lrmely ASZF-nek mincisti16 irata eg6szben vagy r6szben ellentetes
a jelen szez6d6ssel, akkor az drintett AszF-rendelkezes nem alkalmazhat6. Kiv6telt k6pez ez
al6l, ha az adott rendelkez6s a 7.5. pont alapj6n alkalmazand6.
2.

A Keresked6 mindenkor betafia a vonatkoz6 jogszab6lyoknak, Szab6lyzatok, a mUkbd6si en9ed6ly€nek, iizletszabalyzatiinak 6s a rendszerhaszn6lati szez6d6seinek rendelkezdseit.

3.

A Keresked6 mindenkor a szakszerUen elj5r6 keresked6t6l adott helyzetben fokozottan elv6rhat6 magatart5st koteles tanisitani, ktjl6ntisen

.

A Szerz6d6s teljesites6t vesz6lyeztet6 esem6nyekr6l a Felhaszndl6t halad6ktalanul

ertesiteni,

.

A Szez6d6s teuesitdse 6rdekdben halad6ktalanul megtenni minden t5le elviirhat6
int6zked6st.

4.

A Szez6d6s csak kcizos megegyez6ssel, irdsban m6dosithat6 a Kbt. 132.$-nak megfelel6en,

5.

Felek megSllapodnak abban, hogy amennyiben a szez6d6s bSrmely pontja k6gens jogszab6lyba tltkiizne, vagy a kozbeszez6si elj5r5s kotelez6 erv6ny[ dokumentum5nak tartalm6val
ellent6tes lenne, akkor a szez6d6s fentieket s6rt5 rendelkezdse hely6be minden tov6bbi
jogcselekm6ny, igy kUlon6sen a szez6d6s m6dosit5sa n6lktil - a megs6rtett k6telez5 6rv6ny[i
jogszabalyi rendelkez€s vagy kdzbeszerzesi dokumentumi rendelkez6s keri.il. Fentieket kell
megfelel6en alkalmazni akkor is, ha valamely kogens jogszabiily akk6nt rendelkezik, hogy valamely rendelkez6se a szea5d6s r6sze (vagy a szez6ddsben szdvegszerfien szerepelnie kell)
6s azt szovegszerlien a szez6d6s nem tartalmazza (az adott rendelkez6s a szez6d6s r6sz6t

-

k6pezi).

8, A szerz6d6s id6beli hat5lya 6s megsziindse

1.

Felek jelen szerz6d6s hat6rozott id6re 2013.10. 01. napjSnak 00.00 6raj6t6l 2014. 09. 30.
napjiinak 24.00 6rfjAig k6tik, a Keresked6 ezen id5szak alatt kiiteles a szez6d6s szerinti ell5tas biztositas5ra.

2.

Felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen szez5d6s a Ptk. szabSlyai szerint rendes felmond6ssal felmondhat6. A felmond6si id6nek elegend6nek kell lennie ahhoz, hogy a Felhaszn616
kozbeszez6si eu6r6st folytasson le. Ennek hat6ridej6t a felek 90 napban hat6rozz6k meg.

3.

A Szez6d6s rendkiviili felmondAssal azonnali hat6llyal felmondhat6, ha:

a)

Keresked6 ellen cs6delj5r6s, vagy felsz5molSsi elj6r6s joger6s elrendel6s6re keriil
sor, vagy v6gelsz6mol5s a16 keriil, ill. hivatalb6l torlik a c69je9yzdkb6l.

b)

amennyiben b6rmelyik f6l a jelen szez6d6sb6l ered6 l6nyeges kdtelezetts6geit ism6telten vagy sirlyosan megszegi,

c)ha az illetdkes Hivatal a Keresked6 mfikcjd€si enged6ly6t joger6sen visszavonja, vagy
egydb m6don a szez6d6s teljesitdsdre alkalmatlann6 v5lik.

4.

Felhaszn5l6 koteles a szerz6d6s felmondani a Kbt-ben meghat6rozottak szerint, amennyiben:

4.7.

Keresked5ben kozvetetten vagy kozvetlenUl 25olo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szemely vagy jogi szem6lyiseggel nem rendelkez6 gazdasiigi tarsasag, amely nem
felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pon$ilban meghat6rozott felt6teleknek. Ennek 6rdek6ben a
7

szerz&6s teljeslt6s6nek teues id6tartama alatt Keresked6 a tulajdonosi szerkezetdt a Felhaszn5l6
sz6m6ra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125.5 (5) bekezdds szerinti tigyletekrdl a Felhaszn6l6t halad6kalanul 6rtesiti.

4.2.

Keresked6 kozvetetten vagy kozvetlenul 25olo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesedest szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 9azdas69i t6rsas5gban, amely
nem felel meg a Kbt. 56. 5 (1) bekezd6s k) pong6ban meghat6rozott felt6teleknek. Ennek drdekeben
Keresked6 a Kbt. 125.5 (5) bekezdds szerinti iigyletekr6l a Felhaszn5l6t haladeKalanul 6rtesiti.

9. Adatv6delem, kapcsolattart6s, egy6b rendelkezesek

1.

A szez6d6 felek kdtelesek betartani az adatv6delmi szab6lyokat.

2.

Felek megSllapodnak abban, hogy ktilonds tekintettel bizalmasan kezelnek minden egym5snak

etadott, ijzleti titoknak min6sii16 inform6ci6t, valamint minden olyan inform6ci6t, dokument6ci6t, adatot, amelyeket ir6sban bizalmasnak min6sitettek (bizalmas informiici6), vagy jogszabdly annak min6sit.
3.

Uzleti titok a gazdas6gi tev6kenys6ghez kapcsolod6 minden olyan t€ny, inform6ci6, megold6s
vagy adat, amelynek nyilv6noss6gra hozatala, illet6kelenek 6ltal tirrt6n6 megszez6se vagy
felhaszn6l6sa a jogosult jogszerfi penztigyi, gazdasagi vagy piaci 6rdekeit s6rten6 vagy vesz6lyeztetn6,6s amelynek titokban tartisa drdekdben a jogosult a sztiks6ges int6zkedeseket

megtette.
4.

A Felek titoktart6si kotelezetts6ge a tudom6sukra jutott iizleti titokra es bizalmas inform6ci6kra, igy kiilontisen szakmai megold6sra, know-how-ra is kiterjed.

A Felek a szer26d6ssel kaDcsolatos okm6nyokat 6s inform5ci6kat kiz6r6lag a szerz6d6s teljesit6s6re haszn5lhatj6k fel. A m6sik f6l el6zetes j6v5hagy5sa n6lkiil ilyen informSci6t egyik fel
sem tehet k6zz6, harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocs6that, kiveve, ha ezt 6rv6nyes 6s
hatiilyos jogszab6ly alapj6n kotelez6 vagy valamely bir6s69 vagy m6s hat6sag, 6llamigazgatasi
szerv elrendeli. A felek en6l halad6ktalanul tSj6koztatj6k egym6st irdsban a vonatkoz6 bir6s6gi, vagy m6s hat6#gi hat6rozat egyideju megkilld€se mellett.
A Felek kotelesek a hat6s5g (bir6s6g) figyelm6t felhivni az ilyen inform5ci6k megfelel6 kezel6s6re. Nem tekinthet6 titoktart6si kotelezettsdg al5 es6 inform5ci6nak, ami m6r k6zismert. Egy
adott inform6ci6 kozismerts6g6t az a f6l bizonyilja, amelyik annak ktizismertsdg6re hivatkozik.
A jelen titoktart6sr6l sz6l6 pont rendelkez6sei a szez6d6s megszfindse utan is hat6lyban ma-

radnak.

Felek meg5llapodnak, hogy a fenti titokv6delmi rendelkez6sek nem terjednek ki mindazon
adatokra ill, iratokra, mely vonatkoz6s5ban jogszab5ly a fentiekt6l ellent6tesen rendelkezik.
9.

10.

11.

Felek kijelentik, hogy a szez6d6s teljesit6s6ben folyamatosan egytittmfikodnek. a felmerijlS
probl6m6kr6l egym6st haladdktalanul 6rtesitik.
Felek jognyilatkozataikat kizer6lag ir6sban, az 6w6tel hely6t es idej6t azonosithat6 m6don
igazolS m6don tehetik meg 6rv6nyesen. A felek a fentieken 6rtik az elektronikus levelez6s (email) 6s a fax form6j5t is.

Felek k6pviselet6re (iognyilatkozat t6tel6re) az ott megjeldlt esetleges korl6toz6sokkal az
a16bbi szem6lyek jogosultak kiz5r6lagosan:

Felhaszn5l6 r6sz6r6l:

{s'-.*...;

\ l.r

c.)'

.-

:-

N6v, beosztas: Gyimesi Ildik6, igazgat6
El6rhet6s69ei (fev6lcim, tel,fax): 2600, V6c, K6lcsey F. rit 4. TeUfax: 06-27-1504-L05.
Jognyilatkozat korl5toz5sa:

--

Ndv, beoszt5s: Paholik Jiinosn6, gazdas6gi vezet6
El6rhet6s6gei(lev6lcim, tel. fax) : 2500, Vaic, Kijlcsey F. 0t 4. Tel:05-27-504-106 Fax: 06-27-504-105
Jognyilatkozat korl6toz6sa : ---N6v, beosztas: Kiss IsWSn
El6rhet6sdgei (lev6lcim, tel, fax): 2600 V6c, Kctztiirsas6g 0t 34.
kissiswan@dunaweb. hu

06-30-280-3927
Fax. 06-27-4t2-268

Keresked6 r6sz€r6l:
N6v, beoszt5s: Miik Zoltdn iigyf6lmenedzser

Ef6rhet6#9ei (levelcim, tel, fax) :1031 Budapest, Szentendrei

tt

207-ZOg.

e-mail: zmak@mvmp.hu

tel': +36 1 304-2155
fax.: +36 1 201-9164

12.

Jelen szez6d6st 6rint6 iisszes jognyilatkozatot a kijelcilt kapcsolattart6 kiz6r6lag ir5sban - az
5tv6tel hely6t es idej6t dokumentiil6 m6don teheti meg 6rv6nyesen. Elektronikus lev6l ill.
fax eset€n az 6tv6tel igazolils6t megfelel6en alkalmazni kell (visszaigazol5s kdr6se, ill. fa{elentes).

-

13.

Amennyiben a szez5d6s a jognyilatkozat megt6tel6re hatSrid6t nem t(2, akkor a jognyilatko-

zatot annak okdnak felmerul6s6r6l (iognyilatkozatot tev6 tudom6sara jutds6t6l) sziimitoft
munkanapon beliil kell megtenni, kiv6ve ha annak jelleg6b6l rijvidebb hatarid6 nem derul ki.

14.

Minden,

3

a miisik f6lnek beny[jtand6 jelen

szezSd6s tiirgy6t 6rint6 dokumentumot a Jeren
szez6d6sben meghat6rozott kapcsolattart6 cim6re kell megki.jldeni. A kiildemdnyt faxon,
eleKronikus lev6lben illet5leg postai ki.ildemdnykdnt keresztiil feladott jognyilatkozat esetdn a
meg6rkezest kdvet6 els6 munkanapon, szem6lyes 6tad5s eset6n azonnal k€zbesitettnek kell
tekinteni.

1s.

A kijelttlt k6pvisel6k es kapcsolattart6k akaddlyoztatSsa eset6re a felek meghatalmazott helyettesr6l kdtelesek gondoskodni, melynek elmarad5sa nem eshet a m6sik f6l terhere. Amenynyiben valamely technikai ok a kUldemenyek fogadiis5t akad6lyozn6 ill. lehetetlenn6 tenn6, felek kdtelesek a miisik felet err6l - illewe a hiba megszfineser6l - halad6ktalanul r6vid 0ton €rtesiteni. Ebben az esetben a jognyilatkozat telefonon is megtehet6 azzal, hogy a akadSlyoztatasi nyilatkozat telefonon t6rt6n6 megt6teldnek igazol6sa a nyilatkozattev6t terheli.

16

Szen5d6 felek igy j5rnak el jelen szerz6d6s hat6ly6nak fenn6llta alatt, rlgy kezelik a dokumentumokat, hogy az megfeleljen a szez6d6s kikiit6seinek. szez&d Felek kuelentik, hogy
egyikiik sem tanisithat olyan magatart6s! amely a szez6d6ssel ellentdtes lenne, vagy a m6sik f6l jogos 6rdekeit s6rten6. Szerzi>dil Felek rogzitik, hogy a dokumentumok kezel6se sor6n
az adatvddelmi jogszabiilyok rendelkezdseit marad6ktalanul betaGdk.
9
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Felek megiillapodnak abban, hogy minden tev6kenysdgtiknel a m6sik f6l 6rdekeit messzemen6en szem el6tt tartva j5rnak el, tart6zkodva minden olyan magatart6st6l, amely a m6sik f€F
nek ak6r vagyoni, ak5r nem vagyoni kSrt okozna.

,1.

szez6d6 Felek halad6ktalanul kotelesek €rtesiteni a mdsik felet a tudom6sukra jutott minden
6rtes0lesr6l, dokumentumr6l, inform5ci6r6l, amely jelen szez6d6s teljesitesdt akadillyoza,

18.

vagy befoly5solja,

szenifr6 Felek megiillapodnak, hogy jelen szez6d6s hatiilya alatt

19.

-

a fentieken trjl is -

szorosan egyuttmflk6dnek, 6s mindent megtesznek annak 6rdek6ben, hogy a jelen szez6d6sben kitUziitt c6lok megvaldsu|janak.
20.

Felek kifejezetten r6gzitik, hogy jelen szezrh6s alapjiin a Felhaszn5l6 sem r6szben, sem
eg6szben nem felel6s a hivatkozott kdzbeszezdsi eljiirds alapjdn a Keresked6vel szezdd6st
ktjt6 tov6bbi felhaszniil6k szerz6d6sszeg6s66rt, ill. a toviibbi esetleges felhaszn6l6k szez6ddsszegdse jelen szerz5d{s Felhaszn6l6jdra nem hat ki.

2r.

Jelen szez6d6s ill.

a kdzbeszerzdsi elj6r6s 1. r6sz6re vonatkoz6 iratanyaga az in. id6soros
m6r6s alapj5n elsz5molt fogyaszt6si helyek vonatkozSsdban tartalmaz rendelkez6seket.
Amennyiben valamely rendelkez6s az adott fogyasztasi hely vonatkozii#ban nem drtelmezhet6, azt figyelmen kivtil kell hagyni.

Jelen szea6d6sben nem szab5lyozott kerddsekben
kiinyadoak.

a

Magyar K6zt6rsas6g jogszab6lyai az

A szez6dds ds annak dokumentumainak nyelve a magyar. Jelen szez6d6s melldklet6t kdpezi
(a felsoroltakon kivi.ll) (a Megbiz6 peld5ny;ihoz csatoltan) az eljiir5s iratanyaga.
Felek jogvititjuk esetdre kikdtik
kizSr6lagos illet6kess696t.

a Vdci viirosi Bir6sag ill. a Budapest Kiirny€ki rcrw6nysz6k

lelen szez6d6s annak mindhSrom f6l 6ltali aliiir6siival lep hatalyba.

V5c, 2013. szeptember 15.
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Sipos Liszt6

Nagyzsott

Felhaszniil6

P6nz09yi ellenjegyz6s:
V6c V6ros Jegyz6je
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