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Eladó és Vevő a továbbiakbarr együttesen: Felek között
feltételekkel:

az a|ulirotthelyen és időben

az alábbi

A szerződésben használt fogalmak:
VevŐ: villamos energiát saját í-elhasznáIás céljára közcélú hálózaton vagy engedélyköteles
-v
magánv ezetéken kere s ztül ételező személy ;

EladÓ: az a szeryezet, amely villamos energia és ahozzá tartoző teljesítményüzletszerű,
nem saját Í'elhasználási célra történő vásárlásából és érlékesítéséből
álló tevékenységetfolytat;

F,losztói EngedélYes: aki a villamos energia törvény szerint engedélyköteles tevékenység
uégzésérea Magyar Energetikai és Közmű-szabáIyozási FlivataL (a továbbiakban: Hivata§
által kiadott hatályos engedéllyel rendelkezik;

2.

Előzmények

Felek tudomásul veszik, lrogy a Vevő jelen Szerzőciés tárgyában a közbeszerzésekről szóló
2Ol5, évi CXLIII. törvény Ú<ielkezésói alapján közbeszerzési eljárást folytatott le, és jelen

Szerződés ezen kÖzbeszerzésí eljárás eredményeként jött létre. Ennek
megfelelően Felek tudo_
másul veszik, hogY a közbeszerzési eljárás fuatu,külónösen azajantatiúiua,
és dokumentáció - annak valamennYi mellékletével együtt
-, valamint Eladónak, mint a közbeszerzési eljárás
nYe,{es ajánlattevőjének ajánlata a jelen Szerződés Észétképezik.Felek
rögzítik, hogy ŰeWzőekben emlÍtett dokumentumokat fizikailag ugyan,r"..rutol.;ák jelen százoaes
törzsszöve_
géhez, átm azok tartalma mindkét FéI számaralimert, Felek tuaoáasut
veszik azt is, hogy az
egYes iratok rendelkezései közötti eltéréseseténjogviszonyukra elsősorban a közbeszerzési
el_
j árás dokumentumaiban foglaltak
az fu ány adóak,

3. A

szerződés tárgya, időtartama, a teljesítési időszak

3.1 Jelen Szerződés teljes ellátás alapú, menetrendadási kötelezettség nélküli villamos energia

adás-vételi szerződés.
3.2 Felek a jelen szerződést 2021.01. 01. 00:00 CET órátóI-2022. t2,31.24z00 CET óráig
tartó határozott időtartamra kötik.
3.3,Eladó jelenszeruődés alapján kötelezettséget vállal Vevő mindenkori igénye szerinti villa_
mos energia mennyiség rendelkezésre bocsátásáta. Eladó ezen kötelezettségenbk teljesítési he_
IYe azátvite\iháIŐzat. AzE|a{ő által értékesítettvillamos energiát szerződéis zerűenátadottnak
kell tekinteni, amennyiben Eladó jelen Szerződés rendelkezéséiszerint Vevő mindenkori igé_
nYének megfelelŐ mennyiségű villamos energiát az átviteliháIőzat valamely átadás-átvéieli
Pontján betáPlálta, A villamos energia elosáása (eljuttatása) a villamos .rr.rgiu rendszerben a
Vevő csatlakozási pontjára a területileg illetékes Elosztói Engedélyes feladatá és felelőssége.
3.4 Vevő vállalja, hogy az, előző pont szerint átadottvillamos energiát átveszi (átadott villamos
energia), és annak jelen Szerződés 4. pontja szerinti energiadíját Eladó száméra a Szerződés
rendelkezései szerint megfi zeti.
3.5 A SzerződÖtt villamos energia mennyiség felhasználási helyenként c. táblázat a szerződés
1. sz. melléklete.
3.6 A Szerződés elválaszthatatlan részétképezi azBladő Általtínos Szerződési Feltételei (2. sz.
melléklet), amely Felek jogviszonyában jelen Szerződéssel egy időben lóp hatályb a és azzal
egYÜlt szűnik meg, önálló szerződéses léttel nem bír. Felek megállapodnak, hogy amennyiben
azEladő általános szerződési fettételei/üz\etszabáIyzata jelen szerződéssel ellentétben álló ren_
delkezést tartalmaz, akkor ezen rendelkezések alkalmazásakizárásra kerü1 a jelen szerződés
teljesítésesorán.

4.

F.nergiadíj
P

=

PhF'* Spread

P - villanrosenergia rrettó egységára (EUR/MWh)
PhF - A szerződéses időszak alatt egy adott negyedévre vonatkozó HUDEX érték,amely
az adott negYedévet megelőző hónap 10. napján érvényes HUDEX baseload ár alapján
kerül rögzítésre, illetőleg kiszárn|ázásra, Amennyiben ez a nap munkaszüneti vagy ünnePnaPra esik, akkor az azt követő első munkanapon érvényes HUDEX baseload ár az
irányadó, (EUR/MWh)

Spread = 13,980 (EUzuMWh)

A SPread fix érték,amely

a. szeruődéses időszak alatt nem vá|tozhat, nem változtatható,
tartalmaz nrinderr költséget, beleérlve a fixálás esetleges költségét is.

Az

egYségár negyedév ente változik az adott negyedévre vonatkozó
alapján.

HUDEX baseload

ár

A

kÖzbeszerzési eljárás során vevőként szerződő felek csoportjára vonatkoző
fajlagos ellen_
szolgáltatás Összege azEladő nyefies ajánlatábannettő2l,zs HÜp,n<Whl a 8. sz.
mellékletben
szereplő kalkulációs tábla alapj án.

4.1 A szerződéses ár tartalmazza a villamos energia díját és a kiegyenlítő energia költségét,
a
határkeresztezési díjat, a rrrérlegkör tagsági díjat.
A szerződéses ár tartalmazza a közvetített szolgáltatás kiszámlá zásánakesetleges költségeit is.
4.2 A szerződéses ár nem tartaltnazzaa rendszerh asználatidíjakat, a VET 147.
§-ában meghatározott Pénzeszkőzöket, a jövedéki adót, az Ár'Á-t, a vonatkozó jogszabályok álapján esJtle_
gesen felmerülŐ egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat es tóttsegeket, valámint a vonatkozó mindenkori hatályos iogszabályokban meghatározott, megújuló energiaforrásból és
hulladékból nyert energiával tennelt villamos energia termelésénei Ólősegítése érdekében az
Atviteli Rendszerirányítótól a Kereskedők által kötelezően megvásárolanJo villamos energia
(rÁl menny i s é g ének é s szab ály ozásának kö ltsé gét.

5. Az

átadott energia méréseés elszámolása

5.1 AzEnergia méréséta területileg illetékes Elosztói Engedélyes végzí.
5,2 A távmért felhasználási helyek esetén a tárgyhónap % őrás átlagteljesítményeire, valamint
az elfogYasztott villamos energia mennyiségére vonatkozó adatokat a területileg illetékes El_
9:á9i Engedélyes a mért % őrás terhelési adatok összesítéséveltovábbítja az Eladónak. Az
Eladó és a Vevő közötti elszámolás azE|osztőí Engedélyes(ek) által kozólt yq őrás adatokon
alapul, a felek ezt tekirrtik a, Átad,ottVillamos nnergianak.
5.3 A Profilos felhasználási lrelyek esetén az e\számolás azElosztói Engedélyes éves leolvasása, ennek lriányában vevő adatszolgáltatása alapján történik.

6. A

szerződött mennyiség és mennyiségi toleranciasáv

6,1 Eladó jelen Szerződés alapján a szerződéses időszak alatt20

kWh villamos energia menynyiséget értékesíta Vevő részére(szerződött mennyiség).
6.2Yevő a szetződött mennyiségtől pozitív irányba 30 %-kalpótdíjmentesen eltérhet.
6,3 AmerrnYiben a fogyasztás mértékenem éri el a szerződés időtartama alatt az e pontban
meghatározott SzerződÖtt mennyiséget, Vevőnek akkor is meg kell íizetni e aSzerződ,öti
meny_
nYiségnek megfelelő merrnyiségű energia ellenértékétaz Eladő által megajánlott energiaáíj
egYségáron, kivéve, ha az alulvételezés oka Vis Major vagy olyan körtilmény, amely plaJonat<
felróható.
6,4 AmennYiberr a fogyasz,tás nlértékemeghaladja a szerződ,és időtartama alatt a
Maximális
mennyiséget (Szerződött mennyiség + 3OYo), Vevőrrek azEIad,ő által megajánlott
energiadíj
egYségáron felÜl Plusz I0 %o fe|fuat (pótdíj) kell fizetnie, kivéve, ha a felilvételezés
ot<á vis
Major vagy olyan körülmény, amely Eladónak felróható.
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6.5 Tekintettel a ósoPortos közbes zerzésieljárásra a mennyiségi eltérés
esetén 6.3 és 6.4 pontok

alaPjan fizetendő Pótdíjak megállapításáraá jelen pontban írtak
szerint kerül sor:

6,5.1 Felek Úgzítik, hogY a jelenszerződés 6.1 pontjában meghatározott mennyiség
a köz_
beszerzési eljárris_ban résávevő Ajánlatkérők tXszesített foglasztásanak Észét
képezi. A
kÖzbeszetzési eljárásban versenyeáetett teljes mennyiség : si gtq 719 kwh + 31%ovillamos
energia.
6.5.2 Ha a Felhasználók bármelyikének alul-, felülvételezésből eredő pőtdíjfizetési kötelezettsége keletkezik az egyedi szeruődésében rögzített éves mennyiségLez képest, de a Fel_

használók egYüttesen szerződött összes mennyiségét és megengód.tt-rn.nnyiségi eltérését
(35 914 719 kwh + 30%) tekintve aza\ul-,illetve felülvételezésesete nem áil fennvagyis
a Felhasználók összes fogyasáása eléri azösszesített szerződéses mennyiséget (35 gl47l9
kwh), de nem haladja megazösszesített maximális mennyiséget (35 gi+ lig + 30%kwh)
-, akkor Vevő mentesül az aIuI, illetve felülvételezésbőt Óredő pótdíjfizetési kötelezettsé!
alól.
6.5.3 AmennYiben a Felhasználók által együttesen szeruődöttösszes mennyiséget (35
914
719 kwh + 30%) tekintve azaIu|-,illetve felülvételezésesete fennáll
rrugyi,
Úehasználók Összes fogYasáása nem éri el azösszesített szerződéses mennyiséget, i-agy meghaladja
az Összesített maximális mennyiséget -, akkor kizfuő|ag aú. ayevőt tórheli jelen sierződés
6.3, illetve 6.a pon!ában szereplő alul-, illetve felülvéielezésből eredő pőtáijfizetési köte-

lezettség, melynek fogyasáása alulvételezésesetén elmaradt a 6.1 poúan meghatározott
Szerződött Mennyiségtől, illetve felülvételezés esetén meghaladja á 6.2 pontbai meghatározott Maximális Mennyiséget. Az Eladó jogosult a különbözetet kiszámlázni az alil-, illetve felülvételezéssel érintett Felhasználóknak, mégpedig olyan arányban, ahogyan az
adott Felhasználó alul-, illetve felülvételezése az összes Filhasználó terryleges
1pórtrouo
hatás nélkÜl számított) alul-, illetve felülvétel ezéséhezaránylik. Az alul-, ill.tu. felülvéte_
lezéssel nem érintett Vevőt a jelen szerződés 6.3, illetve Ó.4 pontjában szereplő alul_ és
felÜlvételeZésből eredő pótdűfizetési kötelezettség ez esetben nem terheli.
6-6,E]adó vállalja, hogy Vevő igénye esetén Vevő jelen szerződés a1apjátképező közbeszerzési
eljarás megindítását követően , avagy a szerződés hatáIyaalatt fennta iisábakerült, vagy
létesült
Űj - az 1. számú mellékletben nem szereplő
felhasználási
helye(i) villamos energáeilátását
is biáosítja azajénlatifelhívásban meghatározott villamor.n".giu-áennyiség felső hatarát
ösz_
szességében meg nem haladó mértékig.

q

fehasználási hely(ek) létesítéseesetén Vevő a szükséges adatok megadásával a hatályos
jogszabálYokban foglalt rendelkezéseknek megfelelően írásban órtesíti E'Íadót
a felhasznáiási
hely(ek) mérlegkörbe való beléptetéseérdekében.

7,

Számlázás és fizetós

7.1 Vevő a szetződés 5. pontja szerint mért mennyiségű villamos energiáért a 4. pont
szerinti
energiadíjat köteles ftzetni azEladó részére. vevő előÉget nem fizet.

Számlázás Pénzneme: HUF. Az EUR-banrögzített energiadíj HUF_ra történő átváltása jelen
szetződés 6. szétmúmellékletébenmeghatározottak szerint történik.
7,2 Az átadott villamos energia ellenértékénekmegfizetése az Eladó által
havonta kiállított
s3ámla alaPjan átutaláss_al történik, figyelemmel a mindenkori hatályos polgári
Törvénykönyv
(Ptk.) vonatkozó rendelkezéseiben foglaltakra. A számlafizetéshatatrdeje
a-számlakézhezvé_
telétől számított 15. nap. Felek kézhezvételnek tekintik a számla vevő
általi hivatalos érkeáe_
tését,iktatását.
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7.3

A távmért felhasználási helyek

esetén Eladó minden hónapban elszámoló számléúállítki a
fo,srasztás alapján, amelynek leolvasása távleolvasással itirténik. Eladó aszámtá(ka)t
fel_
|avi
haszrrálási helyenként állítj a ki.
7.4 A Profilos felhasználási helyek esetén Eladó havonta Észszárriátállít ki a területileg
illet
ékes Elosztói Engedélyestől szátmaző adatok yagy aVevő által rendelkezésre bocsátott Mér_
tékadó Eves Fogyasztás IlI2 Észealapjan. A havi Észszámléklegkésőbb a tárgyhót követő
!ÓnaP 15. naPig készülnek el. Azéves fogyas;,ztás elszámolásaazévés leolvasáskoi, azE|osztói
EngedélYes által leolvasott és megadott tényfogyasztás a\apjántörténik. Az elszámoló számla
lalalYa7a2mennyiségi elszámolást, vagyis a ténylegesen elfogyasztott villamos energia és a
MértékadóEves Fogyasztás alapjánmár kiszám|éuottés megfizetett energiamennyiség közötti
különbözetet.
7 .5 A számlaadattartalmának
meg kell felelnie a vonatko ző jogszabályi előírásoknak, valamint
a számlán minden esetben a jelen szerződés figzített egységár szerepelhet. Nem megfelelés
esetén a számla visszaküldésre kerül Eladónak. Ezen esetben vevő nem eshet késedelembe.
Eladónak a számlát a3. számúmellékletben meghatarozottak szerint kell kiállítania (össáangban jelen szerződés 1. sz. mellékletébenfoglaltakkal).
7.6 Felek rögzítik, hogy a fizetés teljesítésénekazEtadó bankszámláján történő jóváírást kell
érteni. Minden fél maga viseli a jelen szerződés kapcsan felmerülő összegek kifizétésévelvagy
fogadásával kapcsolatbanaze|számoló vagy szémlavezető bankja által kivetett díjakat és ktiiiségeket.

7.7 Számla kifogásolása: Vevő a számla ellen Eladónál kifogást emelhet. A kifogás bejelentésének a számla kiegyenlítésérehalasztő hatáIya van. Eladó a kifogást köteles megvizsgalni és
ennek eredményéről Vevőt legkésőbb a kifogás kézhezvéte!étőIszámitott 15 nupón beltil ertesíteni. Amennyiben bebizonyosodik, hogy a szám|aalapjátképező vételezési adatok nem felelnek meg a valÓságnak, vagy aszámlaegyébként hibás, úgy Eladó új számla kiállítására köteles.
Amennyiben azbizonyosodik be; hogy a számla a|apjátképező vételezésiadatok megfelelnek
a valóságnak és a számla egyéb hibát sem tartalmaz,úgy Vevő minden késedelmes nap után az
adott számla értékétalapul véve a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szerinti
késedelmi kamat megíizetéséreköteles.
Eladó kötelezettséget vállal, hogy nem fizet, illetve számol e! a szeruődés teljesítésévelösszefiiggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)_kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő tarsaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Eladó adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmásak. Eladó kötelezettséget vállal, hogy a szerződés teljesí_
tésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetéta Vevő számátamegismerhetővé tesii és
a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.
7.8 A számla közvetített szolgáItatásként tartalmazza azElosztőt Engedélyest megillető rend_
szerhasználati díjat. A közvetített szolgáltatáskiszámIéaásának esetleges kóttsogeiú Szerződés
4. pontj áb an me ghatáro zott enet giadíj tartalmazza.

8.

késedelmes fizetés a vevő részéről

8.I Az esedékességi határidőre történő fizetés elmulasztása (késedelmes fizetés) esetén Eladó
minden késedelmes napra vonatkozóan a Ptk. rendelkezései szerinti kamatnak megfelelő kése_
delmi kamatot jogosult Vevő felé kiszámtázní.
8.2 A 15 naPon tÚli késedelmes teljesítés esetén a hatályos jogszabályoknak megfelelően fel_
szÓlÍtási folYamat betartása után az Eladó jogosult a villamos énergia-átvilelthálózatba
betáp_

lálásanak szÜneteltetésére,és kezdeményeáeti a felhasználo
1vevo; kikapcsolástú. azelosáó
háIőzatből.

9, A

szerződést biztosító mellékkötelezettségek

9,1 Eladó szerződésszegésének minősül a nem szerződésszení teljesítés.
Eladót késedelmi köt_
bérfizetésikötelezettség terheli, amennyiben az átvitelihilózÁa6rtJnő Ú;iáflilást
akezdő
időPontban olYan okból nem kezdi meg, amelyért felelős. Késedelmes teljesítés
esetén Etadó a
késedelem minden naptári napja után a Szerződés szerinti mennyiségbőÍ azátviteli hálőzatba
be nem táplált mennyiség nettó díjának 5%-eú..
9.2Eladőthibás teljesítési kötbérfizetési kötelezettség terheli azonidőszakra, melyben az en.r_
giaszolgáltatás olyan okbÓl szünetel, amelyért Eladó}elelős vagy egyéb módon
nem felel meg
a szeruődésben, illetve a jogszabályokban meghat,átozott kovetelményeknek. Hibás teljesítéi
esetén Eladó a hibás teljesítésselérintett napok vonatkozás éhan a Szerződés
szerinti mennyi_
ségből az átvitelihálőzatbabe nem téLplá|tmennyiség nettó díján ak 5Yo-át.
együltes összege nem haladhatja meg a teljes ellenszolgáltatás értékének30%?:3_1kÖtbérek
át. Vevő számviteli bizonylatban értesítiEladót a fizétendó kötbér össz-egéről.
Felek kijelentik,
hogY adott esetben a pénzügyi rendezéskor Vevő csak a kötbérigénye fe-letti energiadíj
megfi_
zetéséreköteles.
9.4 Eladó jelen szerződés teljesítése során vállalja,hogy az illetékes Elosztói Engedélyes
felé
haladéktalanul továbbítja a Vevő Észétő|azBlősúővái szemben felmerülő kérdesekei, észre_
vételeket, esetleges panaszoka! kifogásokat
10.

Adatvédelem

A felek aSzeruődéssel kapcsolatos okmányokat és aSzerződéssel kapcsolatosan tudomásuka
jutott információkatkizátőIag aSzeruődés teljesítésérehasznáthatjáifel.
Felek hozzájfuulnak
aÍIhoz, hogY a Szerződéssel kapcsolatosan a másik fél tudomására jutott információkat
a másik
fel kezelje, feldolgozza és továbbítsa a jelen Szerződésben foghÍt kötelezettségei teljesítése,
illetve jogai érvényesítéseérdekében.
'

11.

''

A Szerződés módosítása

',

és megszüntetése

11.1 A Szerződés módosítása csak mindkét fél által aláírt írásos dokumentum útján lehetséges
aKbt. 141. § szerint.

jogszab ályváItozás, tulajdonosi vagy hatósági döntés folytan Vevő működési
terÜlete megváltozik, az aKbt. 141. § (6) bekezdés sierinti koruhénynek minőstil és a szetző_
dés módosítását vonja maga után.
t1.3 Eladó a lI.2 Pontban írt esetben vállalja, hogy Vevő íntézmény-éltszewezésselérintett
felhasználási helye/helyei vonatk ozásában a Vevő t ótyeu. lépő fenntárt ővallizemeltetővel je_
len szerződés feltételei szerint szeruődéstköt (vevői jogutódlá$. A jogutódlás
esetén a joguio_
dot a Szerződésben foglaltak teljesítésénekkotelme alogutódlással érintett
felhasználásináyet
vonatkozásában terheli, beleértve a felhasználási rrótyét<en valő szerződött
villamos energia
mennYiség átvételével kapcsolatos kötelezettséget. A Vevő vonatkozásában jelen
szerződésben
meghatározott sz,erződÖtt villamos energia mennyiség a jogutódlással érintút
felhasználási
he_
lyekszerződött villamos energia mennyiségévelcsOÚen. "
l1,4 Nem minősÜl szerződés módosításnak a szeruődő felek jel en szerződésben
meghatározott
és kapcsolatt artásr a kij elölt adataiban történő v áltozás.
1

1.2 AmennYiben

6

11,5 Jelen Szerződés_hatátozott idejű, melyet rendes felmondással megszűntetni
nem lehet,
ugYanakkoí a szetzŐ,dés a 3. pontban meghatározott időszak (szerződéÖs
időszak) elteltéveí
Felek további nYilatkozatai nélkül is megszűnik. A szerződés megszűnése nem
érinti Felek
egYmással szemben jelen Szerződés alapján fennálló esetleges pénágyi
kötelezettségit.

1 1,6 A Szerződést bármelY fól a másik fél
súlyos szerződésszegése esetén jogosult rendkívüli
felmondással megszűntetni. Erre vonatkozóan részletes szabályokat uretÁáőzletszabályzata,
illetőleg az AS7r -ie taftalmaz.

12. F'elek egYÜttműködése,

kapcsolattartása, a szerződés alapján felek nevében el_
járni jogosult személyek

I2.I Szeruődő Felek megállapodnak, hogy a teljesítéssel kapcsolatban, illetve a teljesítéssorán
felmerÜlŐ kérdésekben a 4. számímellékletben meghatároiott személyek jogosutiat eryarni.
12.2 AzEladó vállalja munkanapokon 9.00 és 17.00 óra közötti időtartamban a kapcsolattartók
elérhetőségétirendelkezésreállását.

I2,3 Az Elosáói Engedélyes(ek) tervsze.ríi megelőző karbantartásainak kapcsán azEIadő a
Vevő kÜlÖn kéréséreközreműködik a Vevő és a területileg illetékes Eloszt6i Engedélyes(ek)
közötti tárgyalások során.
l2.4 Felek az értesítéseketlehetőleg e-mail-ben (vagy esetleg az internet kapcsolat hibája esetén
faxon) juttatjak el egymásnak az értesítésszabályai szerint.
13.

Irányadó jog, vitás ügyek rendezése

A jelen Szerződésre Magyarország jogaazfuányadő. A szerződésben nem szabályozott
kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, így elsősorban a Kbt., a ptk., a VET., á vpr
Vhr., és a V_ET végiehajtásáa kiaJott .gyeU reiáeletek, továbbá azElad,őnak aHivata] áItaI
dfoq*"j| Üzl.etszabályzata, illetőleg Ű ASZr-ie az irényadóak. Az Eladó iÁ"|r":"aaryzatalASZF-je és jelen szerződésközötti eltérés,tartalmi ellentmondás esetén Felek ajelen SzÚ_
13.1

ződésben foglalt szabályokat tekintik irányadónak és alkalmazandónak.
13.2 Vitás ÜgYeiket Felek elsősorban személyes egyeztetések útján rendezik. Ennek eredmény_
telensége esetén Felek a hatáskönel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak.
A p._
reskedés nYelve a magyar. Amennyiben valamely Fél a másik Fél nem telesítése esetén a Szerződésben foglalt jogaival nem él,'ez nem értelmeáető úgy, hogy a jogorrrjt pél lemond az1.yen
szerződésszegés esetén, illetve bármely más vagy további mulasztás7szerződésszegésesetén a
j ogai érvényesítéséről.

7

t4. Zárő rendelkezések
A jelen Szerződést Felek képviselői, elolvasás és közös érlelmezés után,
mint akaratukkal min_
denben megegyezőt 4 eredeti példányban j óváhagyó lag irják alá.

Kelt: Budapest,2020. november 30.
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2. sz. melléklet: Eladó

Általános Szerződéses Feltételei

littps:i/rvww. nkrrrcnergial<crcskcclo. lru/olclal ak/ l [l§3
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3.sz. melléklet: Számlázási adatok

POD azonosító:
HU000210F1 1-

s00000000000005

.1

01

594

számlafizető neve:

Szám|ázás címe:

Számlafuető adószáma

Vác Város Önkormányzat

2600 Vác, Március
15.tér 11.

15731302-2-13
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4.sz. melléklet: Kapcsolattartási adatok

vevő részéről
Energiagazdálkodási

Eladó részéről

kérdések

nev

szabó Lászlő

Gazdag András

beosztás

Műszaki osztályvezető
fomernokseg@varos-

kö zb eszer zé s i tanác

e-mail

haza.vac.hu

s

adó

gazdag. artdras @nkm. energy

telefon

06-27l5I3-404

+36 20 778 0744

fax

06-27l513-4I4

+36 1 3043834

nev

Matkovich Ilona
zsuzsawta

Gazdag András

beosztás

Polgármester

kö zb e szer zé s i tanác

e-mail

polgarmester@varoslraza.vac.hu

gazdag. andras @nkm. ener gy

telefon

06-27l3I5-534

+36 20 778 0744

fax

06-27l513-4I4

+36 1 304 3834

Kökény Szabolcs
Pénzügyi

Gazdag András

Szerződés, megrendelések

s

adó

Pénzügyi kérdések
nev
beosztás

kö zb e szer zé s i tanác

s

adó

osztá|yvezető
e-mail

gazdasag@varoshaza.vac.hu

gazdag. andras @nkm. energy

telefon

06-27l513-435

+36 20 778 0744

fax

06-27l513-4l4

+36 1 304 3834
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6. sz. melléklet: Az

EUR -ban meghatározottenergiadíj HUF'_ra történő átváltásáról

F9l9k kÖlÖs megegyezéssel rögzítik, hogy az EUR-ban meghatarozott energiadíj HUF-ra
tör-

ténő átváltása

a targYhónaPot kÖvető

hónap 1 napján érvényeshivatalos MNB HUF/EUR devizaérfolyamon
tÖrténik. AmennYiberl ez a nap munkaszüneti napra, bankszünnapra vagy devizakererk.aeri
szÜnnaPra esik, akkor a következő munkanapon érvényeshivatalos MNB HUF/EUR devizaárfolyamon történik az átváltás.
:
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7. sz.

Melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
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8. sz.

ffi

Melléklet: Kalkulációs tábla
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