Vi

llamosenergia-kereskedelmi szerz6d6s
2. rdszvonatkozSs5ban

mely letrejdtt egyr6szr5l a V5c V5ros dnkorm5nyzata (sz6khelye: 2600 Vdc, Mdrcius 15. t6r
11. Ad6sz5m: 1573.1302-2-13) kepviseli: Fiird6s Attila polg6rmester, mint ajSnlatk6rd a
FelhasznSl6k k6pviselet6ben elj5r6 f6l (tovdbbiakban: Aj5nlatk6r6, mint Paftner), valamint
Id6sek Otthona 6s l(ubja (sz6khelye: 2600 V5c, Burgundia u. 9-11., Ad6sz5m: 153954501-13) k6pviseli: Sznrol5r Attila igazgat6, mint Felhaszn6l6 6s Fizet6 (tov5bbiakban
Felhaszn5l6)

a MVM Partner Zrt (sz6khely: 1031 Budapest, Szentendrei 0t 207-209,, k6pv: Sipos
L5szl6 6s Nagy Zsolt., c6gjegyzeksz6m: 01-10-044818, ad6sz5m: t28980L9-2-44) mint
villamosenergia-keresl<ed6 (tov6bbiakban: Keresked5) kozott az alulirott helyen 6s id6ben, az
mSsr6szrcjl

alSbbi feltetelek mellelt:

1. El6zm6nyek
V6c V5ros Onkorm6nyzata kozbeszez6si elj5r5st folytatott le 2015. 6vben ,,Villamos energia
beszez6se" megnevez6ssel. Az elj5r6sban 3 r6szre lehetett aj6nlatot tenni.
kozbeszerzds 2. r6sz6vel 6rintett FelhasznSl6k teh6t a szerz6dlseket on6ll6an jogosultak
megkdtni, igy jelen szerz6dds az emlitett kozbeszea6si elj5r6sban megkotott - a Felhaszn6l6ra 6s
annak felhaszn6lSsi hr:lyeire vonatkoz6 - szerz5d6snek min6srll.

A

A nyertes aj5nlattev6 a Keresked6 lett, igy a Kbt. vonatkoz6

szakaszainak megfelelSen 6s a
fentiek figyelembev6tel6vel jelen szerz5d6s vele kerril megkot6sre. Felek a szolgSltatSs teljesft6se
6rdek6ben az alSbbi s;zezcidest kotik.
Felhaszn5l6 r6gziti, frogy a 2013, 6vi V. t6rv6ny (tovdbbiakban: Ptk.) 8:1.g (1) bek 7. pontja
alapj5n szerz6d6 hatirsdgnak mincjsril.

l.

2. Aszerz6d6s c6lja, tSrgya
Felek

a

kdzbeszerz6si eljSrSs alapj6n egymSssal 0n. teljes ell6tds alapt szencid6st hoznak
l6tre FelhasznSl6i menetrendaddsi kotelezetts6g n6lkril, mely alapjSn a Keresked6 eladja,
FelhasznS16 megv5s6rolja a jelen szezSd6sben, ill.
dokument5ci6ban meghatSrozott
villamos-energi5t (szez6d6s kdzvetett t5rgya), Ennek alapj5n a Keresked6 vSllalja a magyar
Stviteli hSl6zaton folyamatosan rendelkez6sre 6116, szabvSnyos min6s6gii villamos energia

a

biztosit5sSt

a

Fr:lhasznSl6 r6sz6re

a

szerzSdls idSbeli hat5lya alatt
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kwh

mennyis6gben, arnennyiben a tertlletileg illet6kes eloszt6 enged6lyes a mell6kletekben foglalt

felhaszn5l6si helyek tekintet6ben a m6rlegk6ri vSltSst irSsban visszaigazolja a Keresked6
r6sz6re, azzal, hotly a KereskedS a jelen szerz6dds alSirds5val elfogadja, hogy a kozbeszerz6si
elj5r5s alapj6n szez6d6st k6tott Felhaszn5l6k
felhi'v5sban ill.
dokument5ci6ban
meghatdrozottak :;zerint az adott r6sz dsszmennyis6ge tekintet6ben +200lo-ban elt6rhetnek.
A szenSd{s t5rgy5t k6pezi tovSbbS a szerz6d6skot6st kovet5en a keresked6 vSlt5ssal j6r6
osszes adminisztr,ativ, tov6bbS a kozbeszez6si mijszaki leirSsban egyebekben meghatdrozott
tev6kenys6g ell6l5sa. Ezek ellen6ft6k6t az ajSnlati 5r taftalmazza, ezen kdtelezetts6gek
ell5t6s56rt tov5bbi ig6nyt a Keresked6 nem terjeszthet el6.
A Felhaszn516 felhaszn5lSsi helyeit jelen szerz6d6s 1. sz. mell6klete tartalmazza.
fulek megSllapodnak abban, hogy sem a jelen szerz5d6sben meghat6rozott minimSlis
mennyis{] 5t nem v6tel6b6l, sem a maxim5lis mennyis6g feletti Stv6tel eset6n FelhasznSl6
semmif6le tov5bLri dij vagy kovetel6s megfizet6s6re nem koteles azzal, hogy a Keresked6 a
ttlfogyasztSs eset6n felhasznSlt villamos energi5t is biztositani kdteles.
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3. Az ellenszolg5ltat5s 6s megfizet6se
1.

3.

4.

A

Keresked6 6ltal

a kozbeszez6si elj5r6sban megaj6nlott 6s a

Felhaszn5l6 Sltal elfogadott
nett6 ellen6rt6k profilos jelleg0 (int6zm6nyi id6soros, vagy profilos vagy kozvilSgit5si jellegfi)
felhaszn5l6si helyek vonatkoz5s6ban: 18,20 Ft/kwh, azaztizennyolc eg6sz hrjsz fill6r Ft/kwh.
A jelenszerzcjd6sben meghat5rozott ellen6rt6k a szerzSd6ses id6tartam alatt fix, index5l5sra
nincs lehet6s6g, teh6t taftalmazza a szerzodls id5tartama alatti 6rv5ltoz5sb6l ered6
kereskedelmi kock6zatot 6s term6szetesen a hasznot is,
A fenti ellen6rt6k feltdtel n6lktili, nett6 energia fix'ellen6rt6k.
Felek rogzitik, hogy a fenti ellen6rtek a belfdldi, egy z6naidcis ellen6rt6k, amely a KAT
kolts6get (2007.6vi IJXXVI W. 9-13. $) is mag5ba fogla16 villamos energia 5r, ami taftalmazza
a villamos energia beszerz6s 6s 6rt6kesit6s kolts696t, a t0912007. (XIL 23.) GKM. rendeletben
meghat5rozott 6w6teli kdtelezetts6g al6 es6 villamos (,,zold') energia k6lts6g6t, a kiegyenlit6
energia kolts6g6t, a hazai 6s nemzetkozi hat6rkeresztez6 kapacit6sok dijdt 6s a
menetrendadSs 5thSrit5siib6l ad6d6 mindenfajta k6lts6geket, valamint m6rlegkdr tags5gi dijat
is.

Felek rogzitik, hogy a fenti ellen6rt6k nem tartalmazza a hazai villamos energia sz6llitSs
kolts6g6t, tehdt az Sltal5nos rendszerhaszn6lati dijakat, a sz6nipari szerkezet5talakit5si
t6mogatdst, a kedvezm6nyes 6rri villamos .energia t5mogat5st, a VET-ben meghat5rozott
p6nzeszkozoket 6s nem taftalmazza az AFA-I 6s az energiaad6t sem, valamint mentes a
jogsza b5 lyba n meg hat6 rozott ad6kt6l es i let6kektcjl.
A fenti ellen6ft6k mag6ban foglalja a teruletileg illet6kes eloszt6i enged6lyessel kotendcj
HCSSZ-ek 6s HHSZ-ek megkot6s6vel kapcsolatos szak6rtcji tan5csad5s, valamint az
Felhaszndl6 meghatalmaz1s6val a szabadpiacra l6p5 felhaszn6lSsi helyek HCSSZ-einek 6s
HHSZ-einek megkdt6s6vel, illet6leg a k6zbeszea6si eljSr6s mfiszaki leirSs6ban rdgzitett
valamennyi egy6b szolg6ltat6steljesft6s6vel kapcsolatosan elj516 Keresked5-i szolgSltat5s
teljes ellen6rt6k6t,
A felek k6zdtti elsz5mol5s alapja a Felhaszn6l6k(k) csatlakoz5si pontjain elhelyezett, a
mindenkori Kereskedelmi SzabSlyzatban meghat5rozott id6beli r6szletezetts6gii adatokat
szolg6ltat6, a vonatkoz6 szabv5nyoknak, biztons6gi 6s m6r6srigyi el6irdsoknak megfelelS,
hat6s5gilag hitelesitett fogyaszt5sm6r6 berendez6s Sltal m6rt energiamennyis6g.
8. A villamos energia szolg5ltatSs szrlnetel6s6nek idej6re vonatkoz6an fulhaszn5l6 energia dij
megfizet6s6re nem koteles.
s. FelhasznSl6 6s Keresked5 a teljes ell5tSs alapt szen6d6s id6tartama alatt az energia
ellen6ft6ke vonatkoz5s5ban napt5ri h6naphoz igazod6 elsz5molSst alkalmaznak.
10. A Felhaszn5l6 el<5leget nem fizet.
11. FelhasznSl6 az ellen6rt6ket, az igazolt szerz6ddsszerU tellesit6st kdvet5en havonta, ut6lag
egyenliti ki a Kbt. 130.5 (1), (5)-(6) bekezd6se, tov5bbd a ftk.6:130.$ (1) bek szerint
sz5mla6sszesit<5 alapj5n, 6tutal5ssal, forintban (HUF).
i,2. A p6nzrjgyi Kereskedcj vSllalja, hogy az 1. sz. mell6kletben megadott felhaszndl6si helyek
listSja szerint, felhaszn615si helyenk6nt ktilon-krilon az ott felttintetett szSmlafizetdk
(int6zm6nyek, gazdSlkod6 szervezetek) fel6 sz6ml6z, azaz a listSn szereplt5 felhaszn6l6si
helyekre havonta 6s int6zm6nyenk6nt krilon sz5ml5kat bocsdt ki, amely tartalmazza:
- az Sltala az el5z6 napt5ri h6napban (elsz5mol5si Id6szak) a Felhaszn516 r6sz6re
6rt6kesitett vil la mos energia teljes men nyis6g6t
- a villamos energia egys696r5t (Ft/kwh)
- az SltalSnos forgalmi ad6 6sszeg6t
- a torv6nyben meghat5rozott energiaad6 osszeg6t
- a rendszerhasznSlati dijakat
- egy6b, jogszabSlyban rogzltett, a Felhaszn6l6t terhel6 6s a Keresked6 Sltal
szSml6zand6 t6teleket (igy ktil6n6sen a VET 147. $ alapjSn szdml6zand6
t6teleket).
13. A sz5ml5k mell6 Keresked6 r6szletes analitikSt mell6kel (elektronikus formSban is), melyek
felhaszn6l6si helyenk6nt (egy6rtelmfi beazonosithat6s5g mellett) tartalmazz6k a sz6mla
alapjSt k6pez6 felhaszn5l6si mennyis{geket (leolvas6si adatokat, leolvas6si id5szakot),
egys6gdra kat, sz5m la6ft6keket.
I

7.

--t.l'a
;.
.-\\{\/

l+.

tf.

16

17.

A kibocsdtott sz5ml5n, szdmla 6sszesirt6n 6s szSmla r6szletez6n az eltiirtakon kivtil fel kell
tuntetni a fizet6 nev6t, fizet6 cim6t, felhaszn5l5si hely cim6t, felhaszn6l5si hely funkci6jSt,
POD sz5mot, felfraszndldsi hely azonositot 6s a mindenkori MEF (kwh) ert6ket.
Keresked6 nem jogrosult a tertiletileg illet6kes eloszt6i enged6lyes Sltal sz5m6ra megkulddtt,
igazolt natu16li6t6l elt6nj mennyis6get alapul v6ve id6szaki sz5ml5t kiSllftani. Ennek
megfelel6en a mindenkori keresked6i Sramsz6mla natur5lia b5zis5t az eloszt6 6ltal az
azonos szSmlSzdsi id6szakra kiSllitott RHD sz6ml5n megjelenS Srammennyis6g k6pzi.
Amennyiben eg)' adott szdml5z5si id5szakot kdvet6en m6gis elt6r6s adodna egyes
felhaszn5lSsi heiyek eset6n az RHD 6s a keresked5i 5ramsz5ml5k naturSlia vetit6si
alapj5nak krllonti6z5s6ge miatt, akkor a kereskedtj kdteles ezt a soron kovetkez<j
szdml6z6si idciszakban korrig6lni.
Keresked6 6ltal ki5ocs5tott sz5mla mag5ban foglalja a m6r5berendez6s 6ltal m6rt 6s
elfogyasztott energiamennyis6gre vetitett mindenkori sz6nipari szerkezet5talakit5si
t5m"ogat5s, a kedvlzm6nyes 5r0 villamos energia tSmogatSs, az AFA .6s energiaad6
osszei{t. Felhas:tn5l6k 6s Keresked6 az energia ellen6rt6ke vonatkozSs5ban napt5ri
h6naphoz igazodo elszSmol6st alkalmaznak'
Keresked6 u5tuti. a dikt5lSson alapul6 felhasznSl6si adatok figyelembev6tel6vel tort6n6
szSml5z6st is,

18

19.

20.
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Keresked6 v5llaljer, hogy az Eloszt6i Enged6lyessel kotend6 hSl6zathaszn5lati
Enged6lyes
szerz6d6sekben a Felha#n616 mellett v5llalja a fizet6 f6l szerep6t. Az Eloszt6
amiket a
dfjakat,
rendszerhasznSlati
tehdt a Kereskecl6 fel6 sz6ml6zza az Sltalsnos
villamos
a
Keresked5
Keresked6 fizet meg k6zvetlentll az Eloszt6i Enged6lyes sz5m5ra.
kozvetitett
mint
energia k6ltsege ilellett az 6ltalSnos rendslerhaszn5lati dfjakat,.
iiorg?liutart to-v5bnsz6 mlAzza a FelhasznSl6 fel6, amit a Felhaszn5l6 a Keresked6nek
koteles megnzetni-; energiadfjial megegyez6 fizetesi felt6telekkel.A Szezcjd6s

fel6 v6gelsz5mol6
megsrfin6s6[rove,t6 75 napon oelul-a reresleJci jogosult a Felhaszn5l6
esetlegesen
sz5mlSban
elszSmol6
havi
a
,ia"rru kibocs6t6s,ira. Eza sz5mla taftalmazhatja
ki nem sz5ml6zott t6teleket.
Ptk' 6:155 5-5ban
K6sedelmes fizet6s eset6n a Felhaszn5l6, mint szerz6d6 hat6sSg a
,Lgi"f"r6 k6sedelmi kamatot koteles megfizetni a Keresked6 r6sz6re, a k6sedelemmel
ardnyosan.
6s ad6, stb'
A sz6mla formailag 5s tartalmilag meg kell, hogy feleljen a hat5lyos sz5mviteli
jogszabSlyoknak.
sz5mol el.a szez5d6s
Felek meg5llapodnak abban, hogy a Keresked5 nem fizet, illewe
(1) bekezd6s k)
56'
tetlesit6s6lvd brtt.iiigg6sben ollan k6lts69eket, .melyek a Kbt.
6s melyek
pontiu szerinti feltrlteleknek nem megfelel6 tSrsas5g tekintet6ben meri.ilnek fel,
a reiesteo6 ad6ktiteles jovedel m6nek csokkent6s6re a ka masa k.
6s az azzal
Keresked6 a tdruiinti ei6ir6sot
-utetaratszerinti ki-6s bejelentesi kotelezetts6geket
az [i
kovet6en
megsz[in6s6t
szerz6d6s
v6lrarja
kapcsolatos reuoitor

I

I

I

a

Keresked5 fe16.

4. A felek jogai 6s kiitelezetts6gei
1.

Keresked6

a mell6kl:tben szerepl6 felhaszn5l5si helyeknek a csatlakoz5si pon$ain a teljes

ert6k6vel- megegyez5
ell5tds alap6 szerz,5d6snen rogzitett negyed6r5s 6tlagteljesitm6ny
felel a fentiek nem
Nem
5llni.
tetlesitm6nnyet kirteles folyamatosan iendelkez6sre
Keresked6nek
felmertilt
az'Etoszt6i engedelyes erdekkor6ben
i"ij"ircruredee't,'1.'u
r6gzitik,
fel nem r6hat6 - ol< okozza. Fentiek atail6n a felek az egy6rtelmfiseg.6rdek6ben
megtegyen
hogy jeten szerz6d6s alapj5n a Keresked6 arra kdteles, hogy eredm6lVesgn
Enged6lyes
Eloszt6i.
az
alapjSn
jognyilatkozatot,
amely
minden olyan inttlzked6s 6s
kiel6giteni
kozbejottevel a R:lhaszn6l6 iogizeriien tudja folyamatosan energiaig6ny6t
jelen szerz6d6s alaPjSn
n'"iif.roiunergi5t a Felhaszn516 r6sz6re a h5l6zati enged6lyes sz6llftja le'
csatlakoz5si pontokon
A felhasznSl5si neGr ellSt5sa a felhaszn6lSsi helyekkel megegyez6
tdrt6nik.
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Az id6soros, negyed6rSs fogyaszt5sm6r6sre alkalmas m6rdvel ellStott fogyaszt5si helyek
tekintet6ben - a szerz6d6s id6tartama alatt - a mindenkori negyed6r6s szabadpiaci
fogyaszt5si menetrendet a Kereskedcj k6sziti el 6s jelenti a rendszerirSnyito fel6. A
menetrendadds alapjSt a dokumenticio ,,N', ,,8" 6s ,,C". melltlkleteiben felhaszndl5si
helykent megadott 6ves villamos energia fogyaszt6sok jelentik. Keresked<j vSllalja az
idcjsoros fogyaszt6k teljes ell6t5s alap0 szerzSdls szerinti szabadpiaci villamos energia
ell6t5s5t. Az id5soros felhaszn6l5si helyek menetrendt6l valo elt6resenek penzrigyi
kockSzata a tobbletenergia vagy a szUks6ges kiegyenlik5 energia megvdsdrlSsSb6l
kovetkez6en a Keresked6t terheli, ennek a Felhaszn5l6 fel6 toft6n6 ut6lagos r6szben vagy
eg6sz6ben t6rt6nci 5thdrit5sa nem lehets6ges.
Keresked6 kdteles aj6nlatkdrci szabadpiacra l6p<5 felhaszn6l5si helyeinek villamos energia
igeny6t fedezni oly m6don, hogy
fulhaszn516 Sltat felhaszn6lt villamos energia
mennyis6get sajdt nev6ben kdteles el6re megvds6rolni.
Felhaszn6l6 a kereskedcii m6rlegkorbe l6p6 felhaszn6l6si helyei vonatkozSsSban fellepc5
v6telez6si tizemzavarok eset6n Felhaszn5l6 krllon k6r6s6re Keresked6nek vdllalnia kell
a Felhaszn516 erintett felhaszn6lSsi helyeinek kepviselet6t- a hSl6zati rendszer

a

-

tagjaival szemben, amely/amelyek

azon

a

Felhaszn6l6nSl jelentkez6 v6telez6si zavart
okozta/okozt6k, 6s mindent meg kell tennie Felhaszn616 eidekeinek k6pviselet66ft.
Ezen
pont a fenti szem6lyi es tSrgyi korben meghatalmaz6snak mincisril.
A hat5lyban levS sz.erz6d6s(ek) felmond6sit a keresked6i merlegkorbe lep6 fogyasztdsi
helyek vonatkozds5ban
Felhaszn5l6 k6pvisetcije Sltal ieSes UizonvitO erejfi
mag5nokiratba foglalt meghatalmazSsSval a Kereskedci kezdem6ny"ti 6,
oonvbrqu r"
illet6kes szolg5ltaton5l' A hatSlyos szez6d6s(ek) felmond5sdndt
regiiU;6s io6pontia
a jelen szerz6d6ben meghitdrozott kezdo'tetjes-?tesi loOpont
,":i:.1!":,it5ban)

a

-
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A keresked6i

m6rleg-ko,rbe l6p6shez szriks6ges eloszt6i szerzc5d6s(ek), 0gy mint
Hdl6zati
csatlakoz5si Szerdd6s(ek) (a tov5bbiakban: HCSSZ) 6s H6l6zathurri.'arJt1
szezddes(ek)
(a tovSbbiakban: HHSZ) megkot6s6t amennyiben ez valamely
fogyasztdsi
hely eset6n
-Lironvit'O
nem 6ll rendelkez6sre
Felhaszn5l6 k6pvisetdje 6ttal' te[6i
erEfi
magdnokiratba foglalt meghatalmazdsdval a KereskeJ6'iezdemenv.iier
uonyolitja le a
tertiletileg illet6kes eloszt6i engedelyesndl. A HCSSZ-ek 6s HHSZ-ek megkot6s6hez
a leten
szerz6d6ben meghatS.rozott tezod teljesitesi iddpont az ir6nyad6
A teljes ell5t5s alapi szez6d6s hatSlya alatt Keresked6 koteles a tcjle elvdrhat6
szak6rtelemmel 6s fokozott gondossSggal mindent elkovetni a Felhaszn5l6
erdekeinek
v6delm6ben. AmennYiben bebizonyosodik, hogy gondatlanul,
hanyag m6don jdrt et, vagy
egy6bk6nt
szerz6des teljesit6sehez- sruksZges bSrmely int6zked6se nem j6r
-.'
eredm6nnyel, az ebbrjr ered6 k6rok megt6rit6s6re
FelhasznSl6 jogosult az energiaellStSs5val kapcsolatos bdrmilyen
rjgyben Kereskedcjh6z
fordulni, aki a tcjle elvdrhat6 szak6rtelemmel koteles Felhaszndl6
r5sz6re tandcsot vagy
(ilyen tdrgy0 k6r6s eset6n) irdsbeli tdj6koztat5st adni.
Az.rijonnan bekapcsolSsra kertilS felhaiznSl5si helyek r6szr5re,
az adott felhaszndldsi helyre
eryenyes energiad[j alkalmazSsdval Keresked6
szez6d6ses id5tartamon be[il
szabadpiaci villamos energia el15t5st ny[j!tov5bb5 ellStja
ezen felhaszndldsi helyek
eset6ben is a mliszaki leirdsban.ill. jelen izezcid6sben rognt kotelezetts6g"t"t.
Ezen
fe-lhasznSl5si helyek vonatkoz5sSban a jelen szerz6d6s
rendelkez6seit kell alkalmazni
ktjlondsen azzal, hqy.az energiadij meghat5rozott m6rt6ke
ezen rij felhaszndldsi helyek
vonatkoz5s6ban is irdnyad6ak. A felhasznSl.asi helyek m6dosuldsa
iid; 6rtve az ui
felhas.znSlSsi hely bevon5s5t, regi megsz[intet6s6t, stb.)
nem min6sril
felek
megSllapoddsa alapjdn szez6d6sm6dositdsnak
A szerz&6s id6tartama alatt megszfin6 felhasznSl5si helyek r6sz6re Keresked6
szak6rtcji
t5mogatSst biztosit 6s a FelhasznSl6 k6pviselSiek6nt mlneozseti
a felhaszndldsi helyek
villamos energia szolg5ltatSsb6l val6 kil6ptet6i6t. Ezen szolg5ltatdsot
errenertek6t is
taftalmazza a megaj6nlott energiadij.
Keresked6 az- rigyint6z6s gyorsitdsa, egyszeriisit6se 6rdek6ben
internetes tigyfelportdl
tlzemeltet6s6re koteles a szerz6d6s id6tartama alatt. Annak erdet<6ben,
h;;t a "rerest<eO6
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6ltal kiSllitrltt szdmla mfiszaki taftalm6t 6s szdmszaki helyess6g6nek ellencjrz6s6t m6g a
szSmla meg6rkez6s6t megel6z6en el lehessen v6gezni, annak megtekinthet6s6g6t
Keresked5nek elektronikus, internetes eldrhetds6ggel kell biztosrtani. Ugyancsak
biztositani kell a Keresked5nek az egyes felhaszn5l6si helyek teljesitm6ny g6rb6j6nek
lefut5sSnall, illeWe a Keresked6 6s a FelhasznSl6 kozdtt megk6tendS szerzSdls mfiszaki
vonatkozSs ri adatai nak megteki nthet6s6g6t.

t.

A Felek jelen szerz5d6sben

5. Szerz6d6sszeg6s 6s jogkdvetkezmdnyei
v6llalt kotelezetts6geinek megszeg6se, igV krildnosen

a

szerzSdds meghi0sul6s5nak okoz6sa, hib5s teljesittise, k6sedelem, k6rt6rit6s fizet6si
kotelezettsriget keletkeztet, illetve
Szerz6d6s m5sik F6l 6ltal tort6n6 rendki'vtili
felmonddsdt alapozza meg a Szerz6ddsben foglaltak szerint.
A jelen pontban rogzitett szerz6d6sszeg6si esetek 6s azok itt elcjirt kovetkezm6nyei nem
6rintik a .telen Szezod6s b5rmely mds pontj6ban meghatdrozott szez6d6sszeg6si
eseteket, etve az azokhoz ffi zott jog kOvetkezm6nyeket.
S0lyos szerztd{sszeg6s eset6n a sillyos szerzodlsszeg6ssel 6rintett (s6relmet szenvedett)
F6l a Szerz5d6st a szen6d6sszeg6 F6lhez int6zett egyoldal0 jognyilatkozattal jelen
szerz6d6s szerint felmondhatja. B6rmely srilyos szeu6d6sszeg6sk6nt definiSlt, vagy
ism6telt s.zerz6d6sszeg6s
s6relmet szenvedett
6rdekm0l5s5t 6nmag5ban

a

iII

J.

a

f6l

megalapozza.
4.

Srilyos szerzodlsszeg6st kovet el a Keresked6, ha neki felr6hat6an:
lra a szerz6d6s teljesit6s6hez szriks6ges elektromos drammennyis{;et nem
:;zerzi be teljes eg6sz6ben,

-

nem 5ll rendelkez6sre a jelen szez5d6sben meghatSrozott m6ft6kben

6s

rn6don,

nem biztositja, hogy az Eloszt6i enged6lyes jogszer( teljesit6se eset6n

a

telhasznS16 teljes 5ramig6nye kiel6git6sre kertllj6n (kiv6ve ha a jogszabSlyban
rdgzirtettek szerint kenil sor korl5toz6sra)
jelen szez5d6sben nevesirtett egy6b (tanScsaddsi, k6pviseleti, adminisztr6ci6s,
egy6b) kotelezetts6g6t nem, vagy hi5nyosan teljesiti 6s ezzel FelhasznSl6
erll6t5s5t eg6szben vagy r6szben vesz6lyezteti vagy lehetetlenn6 teszi,
ergy6b a jelen szerz6d6sben ekk6nt megjelOlt s0lyos szerzSdlsszeg6st kovet el.
egytittmtjkod6si. kotelezetts6g6t sflyosan megszegi,

- K'eresked6 ellen felsz5molSsi eljdr5s jogerds elrendel6s6re kerril sor, vagy
v6gelsz5molSs a15 kertil, ill. hivatalb6l torlik a c6gjegyz6kb6l.
- ha az illetekes Hivatal a Keresked6 mfik6d6si engedely6t joger6sen
5.

6.

visszavonja, Vdgy egy6b m6don a szerz6d6s teljesit6s6re alkalmatlannS v5lik.
Srilyos szerz6d6sszeg6st k6vet el a Felhaszn6l6, ha neki felr6hat6an:
fizet6si kotelezetts6g6nek a Keresked6 6ltal meghat5rozott legal6bb 30 napos
p5thatdrid5 alatt sem tesz eleget,
e,Jyrittmijkod6si k6telezetts6g6t silyosan megszegi.

-

Vis maior beliovetkez6se eset6n

a Felek kotelesek egym5st halad6ktalanul

6rtesiLeni.

Amennyiben a vis maior helyzet csak a Keresked5n6l jelentkezi( a vis maior id5taftam5ra
a Felhaszn6lci jogosult harmadik szem6lyt6l a mfikod6s6hez sztiks6ges elektromos 5ramot
beszerezni. E:zt a mennyis6get az 6ves mennyis6gvonatkozSsSban figyelembe kell venni.
KereskedS e:ren okb6l semmif6le t6rit6st vagy egy6b fizet6si ig6nyt nem 6ru6nyesithet
fulhasznSl6val szemben.
7.

A

fulhasznSl6 nem koteles a szabvdnyon kivrili elektromos Sramot Swenni, igy ha a
szabvSnyon kfvtili elektromos 5ramot 5N6tel6t a fulhasznSl6 visszautasrtja, ez a
Kereskedci resz6r6l min6stil szenSd6sszeg6snek. A szabvSnyon kivrili elektromos 5ramot
men nyis6g6vr:l csokkenthetcj a szez5d6ses men nyis6g.
A teljesit6s jogszerfi megtagadSsa esettin a jogszerfien megtagad6 f6l terh6re nem
keletkezik sern kotb6rfizet6si, sem k5ft6rit6si kotelezetts6g, de k6sedelmi kamat fizet6si
kdtelezetts6g sem, Ekkor a jelen szezSd6sben meghat5rozott (elt6r6ssel nem 6rintett)
mennyis6get az 5tad5s felftiggeszt6se miatt 5t nem adott mennyiseggel csdkkenteni kell.

\-t
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6. Szerz6d6si biztosit6kok
i.

3.

Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben a Keresked6 olyan okb6l, ami6rt felel5s
hib5san vagy k6sedelmesen teljesit, akkor koteles a fulhaszn5l6nak a hibSs vagy
k6sedelmes teljesit6ssel 6rintett minden napt5ri nap vonatkoz6s5ban az adott
felhaszn6l5si hely 6ves, dokumentdcioban kalku15lt mennyis6gU villamos energia forintban
meghatdrozott ellenert6kenek 365-6d r6szdnek a k6tszeres6t kotberkent megfizetni.
A kotb6rt a tulhaszn5l6 rrasbeli felsz6lit6ssal, 8 napos fizet6si hat5rid6vel 6rv6nyesitheti.
Amennyiben a felsz6lit5s k6zhezv6tel6t kovet6 5 napon belill a Keresked6 ir5sban,
k6ts6get kiz6r6an bizonyit6kokkal alSt6masztott indokl6ssal mag5t ki nem menti, akkor a
kotb6r elismert kovetel6snek min6si.il 6s a Keresked5 kdvetel6s6be beszdmithat6 a Kbtben foglalt valamennyi felt6tel (130.5 (6) bek) megval6sul6sa eset6n.
A FelhasznSl6 kdvetelheti a kotberen fe[ili kdr5t is.

7. Egy6b rendelkez6sek
koteles betaftani a mindenkori vonatkoz6 jogszab6lyok, Szab5lyzatok
rendelkez6seit, amennyiben az jelen szez6d6ssel nem ellent6tes. A jelen szerz6d6s Felei
kdz6tt els6dlegesen jelen szerz6d6s az ir6nyad6 a jelen szerz6d6s 7.5. pontja
figyelembev6tel6vel. Amennyiben a Keresked6 bSrmely ASZF-nek mincjsril6 irata vagy
annal rendelkez6se eg6szben vagy r6szben ellent6tes a jelen szerz6d6ssel, akkor az
6rintett AszF-rendelkez6s nem alkalmazhat6. Kiv6telt k6pez ez a16l, ha az adott

A fulhasznSl6

rendelkez6s a 7,5. pont alapj5n alkalmazand6.
A Keresked5 mindenkor betartja a vonatkoz6 jogszab6lyoknak, SzabSlyzatok, a m(k6d6si
rendszerhasznSlati szen6d6seinek
enged6ly6nek, rizletszabSlyzat6nak
rendelkez6seit.
A Keresked5 mindenkor a szakszer[ien elj5r6 kereskedcjtcjl adott helyzetben fokozottan
elvd rhat6 ma gata rt6st koteles ta n isita n i, kri lOnosen

6s a

o A Szerz6d6s teljesit6s6t vesz6lyeztet5 esem6nyekr6l a Felhaszn5l6t
halad6ktalanul 6ftesiteni,
. A Szerzod6s teljesit6se 6rdek6ben halad6ktalanul megtenni minden t5le

+f

elv5rhat6 int6zked6st.
ASzerz6d6s csak kozos megegyez6ssel, ir5sban m6dosithat6 a Kbt. 132.$-nak megfelel6en.
szerz6d6s b5rmely pontja k6gens
Felek megSllapodnak abban, hogy amennyiben
jogszab5lyba titkozne, vagy a kdzbeszerz6si elj5rds kdtelez6 6rvenyfi dokumentumSnak
tartalmSval ellent6tes lenne, akkor a szerz6d6s fentieket s6rt6 rendelkez6se hely6be

a

-

minden tovdbbi jogcselekm6ny, igy ktil6ndsen a szenod{s m6dosit6sa n6lktil - a
megs6rtett kotelez5 6rv6nyfi jogszab6lyi rendelkez6s vagy kdzbeszez6si dokumentumi
rendelkez6s kertil. Fentieket kell megfelel6en alkalmazni akkor is, ha valamely kogens
jogszab5ly akk6nt rendelkezik, hogy valamely rendelkez6se a szerzSd6s r6sze (vagy a
szerz6d6sben szdvegszerfien szerepelnie kell) es azt szovegszerfien a szen6d6s nem
taftalmazza (az adott rendelkez6s a szerz&6s r6sz6t k6pezi).
8. A szerz6d6s id6beli hatSlya 6s megszfin6se

1.

z.

Felek jelen szerz6d6s hatdrozott idSre 2015. 11. 01. napj5nak 00.00 6rdj5t6l 2016. 10. 31.
napjSnak 24.00 orljitig kdtik, a Keresked5 ezen idSszak alatt kdteles a szerz5d6s szerinti
ell5t5s biztositSs5ra.

Felek megSllapodnak abban, hogy a jelen szezSd6s a ftk. szabSlyai szerint rendes
felmond5ssal felmondhat6. A felmondSsi id<jnek elegend6nek kell lennie ahhoz, hogy a
FelhasznSl6 kdzbeszez6si eljSrSst folytasson le. Ennek hat5ridejet a felek 90 napban
hatdrozz6k meg.
FelhasznS16 koteles
amennyiben:

a

szerzodls felmondani

a

Kbt-ben meghatSrozottak szerint,

---.-t,

-jF

.

Keresked6ben kdzvetetten vagy kozvetlenril 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szeruezet, amely
tekintet6ben l'ennSll az 56. $ (1) bekezd6s k) pontj6ban meghat5rozott valamely felt6tel.

Ennek 6rdek6ben

.

.
,1
T.

a

szenodls teljesft6s6nek teljes idcitartama alatt Kereskedcj a
tulajdonosi szerkezet6t a FelhasznSl6
teszi 6s a Kbt. 125.5 (5)
bekezd6s szerinti i.igyletekr6l a Fel
6ftesiti.
KereskedS kdzvetetten vagy kozvetlenril
halad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6lyben vagy
joga szerint jogk6pes szervezetben,
amely tekinte,t6ben fennSll az 56. g (1)
k) pong6ban meghat5rozott valamely
felt6tel. Ennerk 6rdek6ben Keresked6 a Kbt. 125.5 (5) bekezd6s szerinti tjgyletekr6l a
tulhaszn6l6t halad6ktalanul 6rtesiti.
Kereskedci ebben az esetben
szerz6dds megszUn6s6nek id6pontj5ig teljesitett
szolg5 ltatSsina k el len6rt6k6re jogosult.
Egyebekben a s;zerz6d6s megsz0ntet6s6re az 5. fejezet rendelkez6si is ir5nyad6ak.

a

9.,Adatv6delem,
1..

2.

-).

ka

pcsolatta rt5s, egy6b rendel kez6sek

A szenSdS felek kotelesek betartani az adatv6delmi szab6lyokat.
Felek megSllapodnak abban, hogy krilonos tekintettel bizalmasan kezelnek minden
egym6snak Stadott, rizleti titoknak min6sU16 informdci6t, valamint minden olyan
informdci6t, dokumentSci6t, adatot, amelyeket ir6sban bizalmasnak min6sitettek
(bizalmas
informSci6), vagy jogszab5ly annak min6sit.
..
Uzleti titok a gazdas5gi tev6kenys6ghez kapcsol6d6 minden olyan t6ny, inform5ci6,
megold5s vergy adat, amelynek nyilvSnossdgra hozatala, illet6ktelenek 6ltal t6rt6n6
megszez6se vagy felhaszndl5sa a jogosult jogszer( p6nztigyi, gazdasdgi vagy piaci
6rdekeit s6rtt-'n6 vagy vesz6lyeztetn6, 6s amelynek titokban tartSsa drdek6ben a jogosult
a szi.lksfTes int6zked6seket megtette.

1.

5.

A Felek titoklartdsi kotelezettsdge a

tudomdsukra jutott rizleti titokra 6s bizalmas
informdci6kra, igy krllondsen szakmai megold5sra, know-how-ra is kiterjed.
A Felek a szerz6dlssel kapcsolatos okm6nyokat 6s informSci6kat kiz6r6lag a szerz6d6s
teljesit6s6re haszn5lhatjdk fel. A m6sik f6l el6zetes j6v6hagydsa n6lktll ilyen inform5ci6t
egyik f6l sent tehet kozz6, harmadik szem6ly rendelkez6sdre nem bocsdthat, kiv6ve, ha
ezt 6rv6nyes 6s hat5lyos jogszab5ly alapjiin kotelez5 vagy valamely bir6sdg vagy m5s
hat6s5g, 5ll;rmigazgat6si szerv elrendeli. A felek err6l haladektalanul t5jekoztatj5k
egymSst ir.Ssban a vonatkoz6 bir6s5gi, vagy m5s hat6sSgi hatdrozat egyidejfi megkrild6se
mellett.
A Felek kdtelesek a hat6sSg (bir6s5g) figyelm6t felhilvni az ilyen inform6ci6k megfelel6
kezel6s6re. Nem tekinthet6 titoktartSsi kotelezetts6g al5 es6 informdci6nak, ami m5r
kdzismert. E:gy adott inform5ci6 kozismefts6g6t az a f6l bizonyitja, amelyik annak
kozismerts6Er6re

h

ivatkozi k.

A jelen titoktartSsr6l sz6l6 pont rendelkez6sei a SzerzSdls megsziin6se ut5n is hatSlyban
maradnak.
Felek megSllapodnak, hogy a fenti titokv6delmi rendelkez6sek nem terjednek ki mindazon
adatokra
iratokra, mely vonatkozSsSban jogszabSly
fentiekt6l ellent6tesen
rendelkezik,
Felek kijelentik., hogy a szez6d6s teljesftes6ben folyamatosan egytjttmfikddnek, a felmeru16
probl6mSkr6l egym5st haladektalanul 6nesitik.
Felek jognyilatkozataikat kizSr6lag irdsban, az 5w6tel hely6t 6s idejet azonosithat6 m6don
igazol6 m6don tehetik meg 6rvenyesen. A felek a fentieken 6tik az elektronikus levelez6s
(e-mail) 6s a fax form5jdt is.
Felek k6pvis€lrlt{rs fiognyilatkozat t6tel6re) az ott megjelolt esetleges korlStozSsokkal az
a15 bbi szemdllyek jogosulta k kiz6 r6lagosan :

ill,

9.
10.

11.

a

Fel haszn5lri r6sz6r6l :
N64 beosztds: SzmolSr Attila igazgat6

+l@.++

El6rhetds6gei (lev6lcim, tel, fax): 2600
Jognyilatkozat korl6toz6sa : ----

Vdc, Burgundia u. 9-'11.,06-27-315-384

N6V beosztSs: Cegl6di M6nika beszerz6si r6szleg
El6rhetcis6gei(lev6lclm, tel, fax) : 2600 V5c, K6zt6rsas5g

[t

34., 06-30/583-0047,

cegledi. monika @vacholdi ng. hu

Keresked6 r6sz6r6l:
Nev, beoszt6s: Bencze Beatrix rigyf6lmenedzser

Elerhet6s6gei(lev6lcim, tel, fax) :1031 Budapest, Szentendrei 0t 207-209.
+3620 336 5788
+36L 2020373

Jelen szerz6d6st 6rint5 dsszes jognyilatkozatot a k'rjelolt kapcsolattaft6 kiz6r6lag ir5sban az 5tv6tel helyet es idej6t dokument5l6 m6don - teheti meg 6ru6nyesen. Elektronikus
lev6l ill. fax eset6n az 6W6tel igazol5s5t megfelel6en alkalmazni kell (visszaigazol6s
k6r6se, ill. faxjelent6s).
13.
Amennyiben a szea6d6s a jognyilatkozat megt6tel6re hat6rid6t nem trjz, akkor a
jognyilatkozatot annak ok6nak felmerril6s6rcjl (jognyilatkozatot tev6 tudom6s6ra
jut5s5t6l) szdmitott 3 munkanapon be[il kell megtenni, kiv6ve ha annak jelleg6b6l
rovidebb hat5ridrj nem derUl ki. Amennyiben olyan probl6ma mertil fel, amely miatt a
FelhasznSl6 energiaig6ny6t nem tudja kiel6glteni, akkor a jelen szerz6d6sben foglalt
kotelezetts6gek vonatkoz6s5ban Keresked6 halad6ktalanul koteles minden int6zked6st
megtenni.
Minden, a m5sik f6lnek beny0jtand6 jelen szerzodls t5rgy6t 6rintd dokumentumot a jelen
14.
szerz6d6sben meghat6rozott kapcsolattart6 cim6re kell megki.lldeni. A kuldem6nyt faxon,
elektronikus lev6lben illetcSleg postai krildem6nyk6nt kereszttil feladott jognyilatkozat
eset6n a meg6rkez6st kovetrj els5 munkanapon, szem6lyes 5tadds eset6n azonnal
k6zbesitettnek kel I tekinteni.
I:)
A kijelolt k6pvisel6k 6s kapcsolattan6k akad5lyoztatdsa eset6re a felek meghatalmazott
helyettesrcil kotelesek gondoskodni, melynek elmarad5sa nem eshet a mdsik f6l terh6re.
Amennyiben valamely technikai ok a ktildem6nyek fogadSsSt akad6lyozn5 ill. lehetetlenn6
tenn6, felek kotelesek a m5sik felet errSl - illeWe a hiba megszfin6s6r6l - halad6ktalanul
rdvid iton 6rtesiteni. Ebben az esetben a jognyilatkozat telefonon is megtehet6 azzal,
hogy a akadSlyoztat5si nyilatkozat telefonon tort6n5 megt6tel6nek igazolSsa a
nyilatkozattev6t terheli.
16
Szen6do felek 0gy jdrnak el jelen szerz6d6s hat6lydnak fenn5llta alatt, fgy kezelik a
dokumentumokat, hogy az megfeleljen a szerz6d6s kikot6seinek. Szerz6do tulek
kijelentik, hogy egyiktik sem tanfsithat olyan magatartSst, amely a szerz6d6ssel
eLlent6tes lenne, vagy a m5sik f6l jogos 6rdekeit s6rten6. Szen6d6 Felek rogzitik, hogy a
dokumentumok kezel6se sor5n az adatvdJelmi jogszab5lyok rendelkez6seit
marad6ktalanul betartjSk.
t]. Felek meg5llapodnak abban, hogy minden tev6kenys6gukn6l a m6sik f6l 6rdekeit
messzemenSen szem el5tt tartva j5rnak el, tart6zkodva minden olyan magatartSst6l,
amely a m6sik f6lnek ak6r vagyoni, ak5r nem vagyoni k6rt okozna'
18.
Szerz6dS Felek halad6ktalanul kotelesek 6ftesiteni a mSsik felet a tudom5sukra jutott
minden 6ftesul6sr6l, dokumentumr6l, inform5ci6r6l, amely jelen szez<5d6s teljesit6s6t
akadSlyozza, vagy befolySsolja.
i,s. SzenSdS Felek meg6llapodnak, hogy jelen szerzSdls hat6lya alatt - a fentieken tll is szorosan egyUttm[ikddnek, 6s mindent megtesznek annak 6rdek6ben, hogy a jelen
szerz5d6sben kitfizott c6lok megval6suljanak.
20. Fefek kifejezetten rdgzi'tik, hogy jelen szerzSdls alapj5n a FelhasznSl6 sem r6szben, sem
eg6szben nem felel6s a hivatkozott kdzbeszez6si eljdr5s alapj5n a Keresked6vel

t2

/T
-aa\ --it,/

#

szerz6d6st kOta5 tov6bbi felhasznSl6k szezd'd6sszeg6s66rt,

21.

ill. a

tov6bbi esetleges

felhaszn6l6k szerz6d6sszeg6se jelen szerz6d6s tulhaszn6l6j6ra nem hat ki.

22.

Jelen szeaSdes ill. a kozbeszez6si elj5r6s 2. rdszlre vonatkoz6 iratanyaga az 0n. profilos
jellegfi fogyaszt5si helyek vonatkoz6sSban tartalmaz rendelkez6seket. Amennyiben
valamely rendelkez6s az adott fogyaszt5si hely vonatkozSs6ban nem 6rtelmezhet6, azt
figyelmen kivrll l<ell hagyni.
Jelen szerzcid6sben nem szab6lyozott kdrd6sekben a Magyar Kdzt6rsas5g jogszabSlyai az

23.

A szez6d6s 6s annak dokumentumainak nyelve a magyar. Jelen szerz6d6s mell6klet6t

24.

k6pezi (a felsoroltakon kivi.ll) (a Megbiz6 pdlddnyShoz csatoltan) az elj6r6s iratanyaga.
Felek jogvit5juk eset6re kikdtik a Vdci J6r5sir6s5g ill. a Budapest Kdrny6ki T6rv6nysz6k
kizd r6lagos letekess6g6t.

i16nyad6ak.

iI

25.

Jelen szea5d6s annak mindk6t f6l 5ltali alSir6s6val lep hat5lyba.

V5c,2015.11.10.

MVM Paftner Zd.
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