Villamosenergia-kereskedelmi szerződés
1. sz. módosítása
a 2. rész vonatkozásában
rnelY létrejÖtt egyrészről Vác Város Önkormányzat (székhelye:2600 Vác, Március 15. tér
1l., Adószárn: l5731302-2-13, képviseli: Matkovich llona polgánnester, törzsszám: 731300)
rn i nt Fel 1r a sználő (tovább i ak b an F ellras ználő)

rnásrészről azELMŰ-ÉUÁSZ Energiakereskedő Kft. (széklrely: 1132 Budapest, Váci űt7274.,képv: Gérnesi Zoltán Károly és Gáspár Olga együttesen, cégtregyzékszám: 00-09-710432,
adószám: 12928130-2-44, pénzforgalmi számlaszám: 10300002-20160230-70143285) mint
villatnosenergia-kereskedő (továbbiakban: Kereskedő) között az alulírott helyen és időben, az
alábbi feltételek rnellett:

l.

2.
3.
4.

Felek megállapídák, hogy Vác Város Önkormárryzata jelen szerződésben foglalt

felhasználó és egyéb fellrasználók képviseletében is közbeszerzési eljárást folytatott le
2019. évben ,,Villamos energia beszerzése 2020 évre" megnevezéssel, A nyerles
ajánlattevő a2. rész vonatkozásában a Kereskedő lett, így a Felek egymással 2019.
november 21. napján Villarnosenergia-kereskedelmi szerződést (továbbiakban:
alap szer ző dé s) kötöttek.
Felek rögzítik, hogy az alapszerződést eddig nem rnódosították.
Felek rÖgzitik, hogy az alapszerződés jelen okirat lratálybalépéséneknapján hatályban
Van.

Felek rögzitik,lrogy Felhasználő rnegkezdte a 2021. évre vonatkozó villarnosenergia
tárgyű közbeszetzési eljárását, de előre láthatóan az ezen eljárás alapján létrejövő
szerződés csak 2021. január 1. napján léphet hatályba, ezért szükséges a tárgyi
alaPszerződés időbeli hatályának nreghosszabbítása és ezzel időbelileg arányosan az
opcióval növelt rnerrnyiség rnegemelése.
Felek a fbntiek okán az alábbiak szerint rnódosítják az alapszerződésüket:

5.
6. Az

alapszerződésberr rögzitett (2.1. porrt) opcióval növelt teljes mennyiséget a Felek
(fi gyelenrbe véve az időarányosságot) további 8,3oÁ-al megernelik.

7. Az alapszerződés 8.1. ponda az alábbiakra változik:
8. ,,l. Felek jelen szerződés határozott Kereskedői

teljesitési időszakra 2019.12,01.
00.00 Órájától 2020. 12.31. napjának 24,0O órájáig kötik, a Kereskedő ezen időszak
alatt köteles a szerződés szerinti errergiaellátás biztosítására.o'
9. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés egyéb rerrdelkezési változatlan tartalonrnral
nraradnak hatályban azzal, hogy azokat a tárgyi szerződésmódosításra tekirrtettel kell
értelrrlezni és alkalmazni.
l0. Felek rögzitik, hogy a tárgy szerződésmódosítás a Kbt. l4l.§ (2)-(3) bekezdés alapján
tekinthető jogszerűnek, figyelenrmel arra, hogy
a) a Kbt. 1l3. § szerinti eljárás miatt a Kbt. l4l.§ (2) bek. a) pontja nern
alkalmazandő,
b) azeredeti szerződés ér,tékének10\o-át a rnódosítás érlékenem éri el,

)

lr,

1

változtatjameg a szerződés általános jellegét és illeszkedik
az eredeti szerződés jellegéhez, lriszen a szolgáltatás tárgya változatlan
tnarad, csupán a mennyiség és a teljesítési időtartam változik, továbbá
d) az ellenszolgáltatás (a mennyiségi változás miatt kiÍrzetendő Szumma
ellenszolgáltatás) változása a mennyiségi változással és az időtartam
változással közvetlenül összefirgg, továbbá
e) neln áll fenn a Kbt. 141.§ (3) bek. utolsó fordulata szerinti,
szerződésmódositást kizáró ok.
.Telen szerződés a létrejöttével lép hatályba,

c)

1

1.

a nródosítás nem
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Elleniegvezték:
Vác Város Jegyzője:
Jegyzői Kabinet jogi referense:
Pénzügyi és Adó Osztály:
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