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PREAMBULUM
10 gazdasági társaság (AQUA Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, BAKONYKARSZT Vízés Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Délzalai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, KAVÍZ Kaposvári
Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság, PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati
Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, VASIVÍZ Vas Megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, SOPRONI VÍZMŰ Zártkörűen Működő Részvénytársaság együttesen: Vevők) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.. törvény (továbbiakban Kbt.) alapján, közösen nyílt közbeszerzési eljárást bonyolított le 105 517 MWh villamosenergia
beszerzésére ( TED: …………..).
Az Eladó ajánlattevőként részt vett a közbeszerzési eljárásban, és a benyújtott ajánlatokat megvizsgáló
Bíráló Bizottság javaslata alapján, a Vevők döntése szerint, ezen eljárást megnyerte. Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a Szerződést a nyertes ajánlattevővel - közös ajánlattétel esetén a nyertes
ajánlattevőkkel, azaz az Eladóval - kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges
feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően. A jelen Szerződés szerinti teljesítési
kötelezettséget teljesítheti az Eladó vagy az engedélyezett nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági társaság átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik.
Felek rögzítik, hogy Eladó a Vevők mindegyikével villamosenergia adásvételi szerződést köt. Az így
létrejövő 10 szerződés közül az egyik a beszerzés Gesztorával, a Soproni Vízmű Zrt-vel kötendő jelen
szerződés, a többi 9 pedig a társulás további 9 szereplőjével kötendő úgynevezett Egyedi szerződés.
Az Egyedi szerződésekben az ajánlatkérők kötelezettséget vállalnak a tekintetben, hogy jelen Gesztori
adás-vételi szerződés valamennyi rendelkezését magukra nézve kötelezőnek ismerik el, az abban foglalt
előírásokat betartják. A többi ajánlatkérővel kötött Egyedi villamosenergia adás-vételi szerződés mintát jelen szerződés 6. sz. melléklete tartalmazza.
A fentiekkel összhangban Felek a közbeszerzési eljárásban megfogalmazottak megvalósulása érdekében az alábbi szerződést kötik.
1./ VILLAMOSENERGIA SZÁLLÍTÁSÁRA ÉS ÁTVÉTELÉRE VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEK
Vevő által vállalt 2017. évi
Szerződéses Mennyiség
(MWh)
105 517
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Vevő által vállalt 2017. évi Szerződéses Mennyiség
tervezett havi bontása – tájékoztató adat (MWh)
Elszámolási időszak kezdete

Elszámolási időszak
vége

Havi szinten tervezett mennyiség
(MWh)

2017.01.01 0:00

2017.01.31. 24:00

8827

2017.02.01 0:00

2017.02.28. 24:00

8434

2017.03.01 0:00

2017.03.31. 24:00

8858

2017.04.01 0:00

2017.04.30. 24:00

8534

2017.05.01 0:00

2017.05.31. 24:00

8723

2017.06.01 0:00

2017.06.30. 24:00

8827

2017.07.01 0:00

2017.07.31. 24:00

9070

2017.08.01 0:00

2017.08.31. 24:00

9221

2017.09.01 0:00

2017.09.30. 24:00

8678

2017.10.01 0:00

2017.10.31. 24:00

8743

2017.11.01 0:00

2017.11.30. 24:00

8740

2017.12.01 0:00

2017.12.31. 24:00

8862

Eladó tudomásul veszi, hogy Vevő szankciómentesen + 50%-al eltérhet a fent rögzített Szerződéses
Mennyiségtől. A Vevő, mint gesztor társaság a beszerzésben részt vevő 10 gazdasági társaság nevében
vállalja, hogy villamosenergia összesített felhasználásuk a szerződéses időszakban eléri a Kötelezően
Átveendő Mennyiséget (az együttesen vállalt Szerződéses Mennyiség 100%-át, azaz 105 517 MWh-t).
Eladó az esetleges alulvételezésből eredő kötbért (a beszerzésben részt vevő 10 gazdasági társaság
által együttesen vállalt Szerződéses Mennyiségtől való eltérésre)– a 9.2 pontban foglaltakra is figyelemmel – a Vevő, mint gesztor társaság részére az éves elszámolást követően egy összegben számlázza.
Számlájában Eladónak szerepeltetnie kell az elszámolás szerint elfogyasztásra került energia mennyiségét társaságonkénti bontásban, mely adatsor ad alapot ad arra, hogy a Vevők a felmerült kötbért
egymás között meg tudják osztani. A kötbér Vevők közti felosztását és elszámolását a 10 gazdasági
társaság között létrejött Együttműködési Megállapodás szabályozza.
Vevő a szerződés hatálya alá tartozó fogyasztási helyeinek számát a mennyiségi korlátok figyelembevételével módosíthatja. Vevő köteles a fogyasztási helyek számának változásáról a jogszabályi rendelkezésekben és egyéb – a villamosenergia ellátással kapcsolatos kereskedelmi és elosztói – szabályzatokban előírt határidők betartásával Eladót írásban értesíteni. Eladó köteles a bejelentett változtatásokat tudomásul venni, és azok szerint eljárni.
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2./ A SZERZŐDÉS TÍPUSA
Jelen szerződés teljes ellátás alapú.
3./ A SZERZŐDÉS TÁRGYA
3.1. A jelen szerződés tárgya villamosenergia ellátás és átvétel. A 4. számú mellékletben meghatározott
felhasználási hely(ek) villamosenergia ellátása teljes ellátás alapú szerződés keretében történik, amelyért
a Vevő díjat fizet, és tudomásul veszi, hogy az Eladó mérlegkörébe tartozik. Az Eladó biztosítja a
Vevő felhasználási helyére a villamos energiát, valamint közvetített szolgáltatásként a rendszerhasználati díj fizetését. A Vevő vállalja, hogy az Eladó által átadott villamosenergia jelen szerződés szerinti
díjait, a szerződés rendelkezései szerint megfizeti az Eladó számára.
3.2. Az Eladó a Vevő által meghatározott villamosenergia mennyiséggel jelen szerződésben meghatározott feltételek mellett az átviteli hálózaton rendelkezésre áll.
3.3. A jelen szerződésnek kifejezetten nem tárgya
-A mérőeszközök bérlete, karbantartása és működtetése,
-A villamos hálózat üzemeltetése, karbantartása és megújítása.
4./ A TELJESÍTÉS HELYE
4.1. Eladó villamosenergia átadási kötelezettségének teljesítési helye a Magyar Villamos Energia Rendszer (VER) Átviteli Hálózata, a teljesítés ideje megegyezik jelen szerződés időbeli hatályával.
5./ A SZERZŐDÉS HATÁLYA ÉS IDŐTARTAMA
5.1. Jelen szerződés a Felek cégszerű aláírásával válik érvényessé.
5.2. A jelen szerződés 2017. január 1. napján 00:00 órakor lép hatályba és 2017. december 31. 24:00ig tart, amely legfeljebb 3 évben évenként 1-1 évre vonatkozóan meghosszabbítható.
6./ A SZERZŐDÉSES ÁR ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
6.1. A Vevő által fizetendő áramár nettó ………Ft/kWh, mely érvényes minden csatlakozási pontra.
6.2. A 6.1. pontban meghatározott ár nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a 2007. évi
LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 147. és 148 §–ában meghatározott pénzeszközöket (a
szénipari szerkezetátalakítás támogatására, a kedvezményes árú villamosenergia támogatására és a kapcsolt termelésszerkezet-átalakítás támogatására fizetendő díjakat), az energiaadót, az ÁFÁ-t, valamint
jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket.
6.3. A 6.1. pontban meghatározott ár nem tartalmazza továbbá a VET 9.-13. §-okban meghatározott
és a 389/2007 (XII.23.) Kormányrendeletben valamint a 1/2016 (I.27.) NFM rendeletben szabályozott, megújuló energiaforrásból és hulladékból nyert energiával termelt villamos energia termelésének
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elősegítése érdekében az Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt.-től a Kereskedők
által kötelezően megvásárolandó villamos energia (KÁT) mennyiségének és szabályozásának költségét.
A KÁT elszámolása havonként, a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MAVIR Zrt.) által közzétett adatok alapján történik.
6.4. Az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény alapján a Vevő Energia Adó megfizetésére
köteles, melynek összegét a villamosenergia-fogyasztásról szóló számlán fel kell tüntetni.
6.5. 2017. december 31-ig az ár nem változhat. A Vevő a szerződéskötéstől fenntartja a jogot + 3 év
vonatkozásában évenkénti szerződéshosszabbítás gyakorlására. Vevő az opcionális szerződéshosszabbítási lehetőség gyakorlása előtt minden alkalommal megvizsgálja a Kbt. 133. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeket. A Vevőnek a szerződéshosszabbítással érintett évet megelőző év június
30-ig az ajánlati ár alábbi képlet alapján történő meghatározásával újabb évre vonatkozó opcionális
szerződéshosszabbítási lehetősége van. Amennyiben a fenti határidőig a Vevő nem él szerződéshoszszabbítási jogával, úgy a szerződés az adott év december 31-én 24:00-kor megszűnik. A szerződéshosszabbítás érvényesítését követően az érintett időszakban a képlet segítségével meghatározott ár
nem változhat.
A szerződéshosszabbítás gyakorlására munkanapokon 14:00-ig van lehetősége a Vevő – mint gesztor
társaság – szerződéses kapcsolattartójának faxon (a …. telefax számon), vagy e-mail-ben (a…@...hu
címen) az Eladó kapcsolattartója felé.
A szerződéshosszabbításról történő nyilatkozat megtétele szerződéskötési kötelezettséget jelent a 10
gazdasági társaság, illetve az Eladó részére.
Az opcionális időszakokra érvényes árak az alábbi képletek segítségével határozhatók meg a nagykereskedelmi villamosenergia termékek tőzsdei árváltozásai, illetve a HUF/EURO MNB árfolyam változása alapján:
PÁR2018 = PÁR2017 *

0,88 *BL + 0,12 * PL * A
BLo
PLo Ao

PÁR2019 = PÁR2017 *

0,88 * BL + 0,12 * PL * A
BLo
PLo Ao

PÁR2020 = PÁR2017 *

0,88 * BL + 0,12 * PL * A
BLo
PLo Ao

ahol:
PÁR2018= 2018-re érvényes ár(HUF/kWh)
PÁR2019= 2019-re érvényes ár (HUF/kWh)
PÁR2020= 2020-ra érvényes ár (HUF/kWh)
BL= (baseload) a HUPX-on (Magyar Áramtőzsde) naponta közzétett 2018-ra, majd 2019-re és
2020-ra érvényes nagykereskedelmi éves zsinórtermék utolsó publikált napi elszámoló ára
(EURO/MWh).
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PL= (peakload) a HUPX-on (Magyar Áramtőzsde) naponta közzétett 2018-ra, majd 2019-re és
2020-ra érvényes nagykereskedelmi éves csúcsidei termék utolsó publikált napi elszámoló ára
(EURO/MWh).
BL0= baseload ár referencia alap, az ajánlattételi határidő lejárta előtti napon a HUPX-on (Magyar
Áramtőzsde) 2017-re közzétett éves nagykereskedelmi zsinór termék elszámoló ára
(EURO/MWh).
PL0= peakload ár referencia alap, az ajánlattételi határidő lejárta előtti napon a HUPX-on (Magyar
Áramtőzsde) 2017-re közzétett éves nagykereskedelmi csúcsidei termék elszámoló ára
(EURO/MWh).
A= adott napon közzétett HUF/EURO hivatalos MNB árfolyam
A0= HUF/EURO referencia alap, az ajánlattételi határidő lejárta előtti napon érvényes MNB
árfolyam (HUF/EURO).
6.6. Vevő az Eladó részére a jelen szerződésben megjelölt áramáron felül az adott időszakban kihirdetett és hatályos rendszerhasználati díjakat is megfizeti akként, hogy az Eladó a villamosenergia költsége mellett a hatályos jogszabályok szerinti rendszerhasználati díjakat, mint közvetített szolgáltatást
továbbszámlázza a Vevő felé.
6.7. Az Eladó a rendszerhasználati díjak módosulásáról a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon
belül, de legkésőbb a módosulás hatályba lépését követő számla kibocsátásával egyidejűleg értesíti a
Vevőt, és az új árat érvényesíti.
6.8. A jelen szerződésben meghatározott árra, díjakra a mindenkor hatályos adótörvények szerinti adók
kerülnek felszámításra
6.9. Abban az esetben, ha a jövőben bármely jogszabály új adótípusról, illetékről, járulékról vagy bármely egyéb, a villamosenergia-ellátással kapcsolatos új költségelem kötelező alkalmazásáról rendelkezik, amely érinti jelen szerződés tárgyát, a fizetendő díj után ezen új tétel(ek) is automatikusan felszámításra és számlázásra kerül(nek) és kifizetendők, a jelen szerződés módosítása nélkül.
6.10. Vevő fogyasztási helyei vonatkozásában elszámolási időszakonként (esetünkben havonta) egy
energiadíj összesítő számla és egy rendszerhasználati díj összesítő számla kerül kiállításra. A számlák
elektronikus mellékleteként fogyasztási helyenkénti bontásban részletezésre kerülnek az adott elszámolási időszakra vonatkozó fogyasztási és költségadatok. Az Eladó az előző hónapban leszállított
villamosenergia mennyisége alapján, a szállítást követő naptári hónap során a Vevő részére kiállítandó
számláiban az alábbi adatokat köteles szerepeltetni:
6.10.1 Energiadíj számlák esetében:
- Az előző naptári hónapban (Elszámolási Időszak) a Vevő részére értékesített
villamosenergia teljes mennyiségét;
- Az energiadíj, a törvényben meghatározott energiaadó, az egyéb, jogszabályban rögzített, a Vevőt terhelő és az Eladó által számlázandó tételek: egységárait, fizetendő nettó
összegeit, az azokat terhelő általános forgalmi adó kulcsokat, az azokat terhelő általános
forgalmi adó összegeit, valamint a fizetendő bruttó összegeket;
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- Az Eladó az idősoros és a profilos fogyasztási helyekről külön számlát állíthat ki.
6.10.2 Rendszerhasználati díj esetében:
- Az aktuális számlában a Vevő részére elszámolt villamosenergia teljes mennyiségét
- A rendszerhasználati díjak: fizetendő nettó összegét, az azt terhelő általános forgalmi
adó kulcsot, az azt terhelő általános forgalmi adó összegét, valamint a fizetendő bruttó
összeget.
6.11. A számlázás és a kifizetés alapja az adott elszámolási időszakban Eladó által ténylegesen szállított
villamosenergia mennyisége, amelynek meghatározása az alábbiak szerint történik:
6.11.1. Az elszámolási időszak minden egyes mérési intervallumára vonatkozóan összegzésre kerül az egyes csatlakozási pontokon felhasznált villamosenergia mennyisége a mérés és távmérés alapján, illetve profilelszámolás esetén a csatlakozási pontra vonatkozó statisztikai
menetrend alapján számított fogyasztás.
6.11.2. Hibás mérés esetén Felek kötelezik magukat, hogy együttműködnek egymással és a területileg illetékes Elosztói Engedélyessel azért, hogy a tényleges vételezésnek megfelelő elszámolás elkészíthető legyen.
6.11.3. Az alulvételezésből eredő mennyiségi eltérés elszámolása naptári évenként történik.
6.12. A Vevő előleget nem fizet. A leszállított áru ellenértékének megfizetése az Eladó által havonta,
a teljesítést követően kiállított számla kézhezvételét követő 30 naptári napon belül, átutalással történik
a Kbt.135.§(1), (5)-(6) bekezdése alapján a Ptk. 6:130.§(1)-(2) bekezdései szerint. A kifizetések során
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § foglaltak szerint kell eljárni.
6.13. Abban az esetben, ha a Feleknek ugyanazon időpontban, azonos pénznemben áll fenn egymással
szemben jelen szerződésből eredő, esedékes kölcsönösen elismert tartozásuk, akkor a Felek az őket
terhelő fizetési kötelezettségeiket külön-külön összesítik, és egymással szemben beszámíthatják, azaz
a nagyobb összesített összeggel tartozó Fél a másik Félnek a két fennálló tartozás különbözetét köteles
megfizetni (Kbt. 135.§ (6) bekezdés).
6.14. Késedelmes fizetés esetén az esedékesség napjától, beleértve az esedékesség napját is, a kifizetés
napjáig, de azt nem beleszámítva a Ptk. szerinti késedelmi kamatot kell megfizetni.
6.15. Ha valamelyik Fél jóhiszeműen vitatja egy számla helyességét, akkor ennek a Félnek az Esedékesség Napján vagy azt megelőzően írásban kell ismertetnie az ezt alátámasztó okokat. Felek kikötik,
hogy Számlakifogás esetén, annak rendezéséig a teljes kiszámlázott összeget kötelesek megfizetni legkésőbb az Esedékesség Napján, amennyiben az írásban bejelentett számlakifogás értéke nem haladja
meg az érintett számla összértékének 10%-át. Ha a számlakifogás által érintett összeg a 10%-ot meghaladja, a számla helyességét vitató fél jogosult a számla értékének a kifogásolt összeggel csökkentett
részét megfizetni. Amennyiben valamely vitatott és megfizetett, illetve meg nem fizetett összegről később bebizonyosodik, hogy megfizetése, illetve meg nem fizetése nem volt esedékes, a túlfizetett, illetve az indokolatlanul meg nem fizetett összeget és annak a Ptk. szerinti kamatlábbal számított kamatait a jogosult Fél választása szerint jóvá kell írni, vagy részére vissza-, illetve meg kell fizetni a túlfizetés
megállapítását követő tíz (10) naptári napon belül. Kamat attól a naptól jár, amikor az összeget a
másik Félnek kifizették, illetve utólag jogosnak bizonyult összeg meg nem fizetése esetén a számla
fizetési határidejének napjától, beleértve a kifizetés napját, illetve a számla fizetési határidejének napját
is és addig a napig jár, amikor az összeget jóváírják vagy visszafizetik, illetve megfizetik, de a jóváírás
vagy visszafizetés, illetve megfizetés napjára már nem jár kamat.
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7./ÁTADÁS, MÉRÉS, SZÁLLÍTÁS ÉS KOCKÁZAT
7.1 A Kereskedő kötelezettsége, hogy a Vevő mindenkori igényének megfelelő mennyiségű villamos
energiát a teljesítés helyén a Vevő részére átadja.
Vevő szerződésszerűnek tekinti Kereskedő teljesítését, amennyiben a szerződés tárgyát képező az
MSZ EN 50160:2001 és az MSZ 1:2002 szabványok előírásainak megfelelő villamos energiát a szerződés hatálya alatt a Magyar Villamos Energia Rendszer (VER) Átviteli Hálózatába maradéktalanul
betáplálta. A Felek hangsúlyozzák, hogy Vevő nem minősül szakvállalatnak a szerződés tárgya vonatkozásában, ezért Vevőtől nem elvárható, hogy észlelje a hozzá nem értő által fel nem ismerhető hibákat, vagy, hogy az észlelt hibákat, hiányosságokat teljes szakszerűséggel és pontossággal megjelölje.
7.2. A villamos energia továbbítása a Vevő csatlakozási pontjáig a Vevő Hálózatcsatlakozási és Hálózathasználati szerződése szerint az Átviteli Rendszerirányító és a területileg illetékes Elosztó feladata.
7.3. Felek kötelesek gondoskodni arról, hogy az elszámolás alapját képező mérési adatok az Elosztói
engedélyes, illetve a Rendszerirányító, vagy a Mérlegkör-felelős Üzletszabályzataival összhangban rendelkezésre álljanak.
7.4 A ténylegesen szállított mennyiség mérése a területileg illetékes Hálózati Engedélyes – a 4. számú
mellékletben felsorolt csatlakozási pontokon elhelyezett – mérőberendezéseivel történik.
7.5. A ténylegesen szállított mennyiség pénzügyi elszámolásának alapját, a 7.4. pontban említett mérőberendezések által mért, a felelős Hálózati Engedélyes által közölt leolvasási adatok képezik.
7.6. Amennyiben valamely elszámolási időszakban a mérőberendezés leolvasása nem történik meg,
úgy az elszámolás alapja profilba sorolt fogyasztási hely esetén a Hálózathasználati Szerződésben meghatározott profil és mértékadó éves fogyasztás alapján, az elszámolási időszakra arányosított fogyasztás mennyisége.
7.7 Eladó köteles minden elszámolási időszakban:
7.7.1. Vevőnek átadni a rendelkezésére álló dokumentációt, amely a villamosenergia, mennyisége, szállítása és átvétele tekintetében bizonyítékul szolgál arra, hogy meghatározhatók
legyenek a jelen szerződés feltételei és a ténylegesen leszállított és átvett villamosenergia
jellemzői közötti esetleges eltérések okai; és
7.7.2. Minden tőle ésszerűen elvárható lépést megtenni annak érdekében, hogy a területileg illetékes Elosztói Engedélyestől minden olyan további dokumentációt beszerezzen, amely az
elszámolás szerinti és a tényleges villamosenergia-szállítás közötti eltérések feloldásához
szükségesek, valamint köteles ezen dokumentációkat Vevő számára hozzáférhetővé tenni.
7.7.3. A számla mellékleteként a Vevővel egyeztetett tartalmú és formájú részletes kimutatást
készíteni a felhasznált mennyiségekről és költségelemekről, amit elektronikusan, e-mailben, Microsoft Excel formátumban, az 5. sz. mellékletben rögzített formában meg kell
küldeni legkésőbb a számla kézhezvételének napjára.
7.7.4. A villamosenergia-ellátással, vagy annak számlázásával kapcsolatos dokumentált megkeresés
esetén az üzletszabályzatában rögzített határidőn belül az Eladó választ ad.
7.8. Amennyiben az egyik Fél kérésével összefüggésben, vagy az egyik Fél által kezdeményezett jogvita
rendezése érdekében a másik Félnek indokolt költségei merülnek fel annak bizonyítása kapcsán, hogy
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a másik Fél a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit nem megfelelően teljesítette, akkor felhívásra
a nem szerződésszerűen teljesítő Fél köteles megtéríteni az ilyen bizonyítással kapcsolatos költségeket.
7.9. Az Eladó köteles a szerződéses mennyiség meghatározásával, szállításával és átadásával kapcsolatban az átadási pontig felmerülő összes kockázatot, és az ezekkel összefüggésben felmerülő minden
költséget és díjat saját maga viselni. A Vevő köteles a szerződéses mennyiségnek az egyes csatlakozási
pontokon történő átvételével vagy az azt követő szállításával kapcsolatban felmerülő összes kockázatot, és az ezekkel összefüggésben felmerülő minden költséget és díjat saját maga viselni.
8./ VIS MAIOR MIATT ELMARADT TELJESÍTÉS
8.1. Jelen szerződés alkalmazásában “Vis Maior” minden olyan, a Vis Maiorra hivatkozó Fél (a “Hivatkozó Fél”) befolyásán kívül eső eseményt jelent, amelyet a Hivatkozó Fél ésszerű módon nem
tudott elkerülni vagy elhárítani, és amely a Hivatkozó Fél számára lehetetlenné teszi a szállítási vagy
átvételi kötelezettsége teljesítését.
8.2. Amennyiben az egyik Fél Vis Maior miatt részben vagy teljes egészében nem tud eleget tenni a
jelen szerződésben foglalt szállítási vagy átvételi kötelezettségének, és a nevezett Fél eleget tesz a jelen
szerződés Vis Maior eseményről szóló értesítésre és a Vis Maior esemény enyhítésére vonatkozó rendelkezéseinek, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy a Hivatkozó Fél nem esett szerződésszegésbe, és a
Hivatkozó Fél mentesül adott kötelezettsége alól (tehát azok nem csupán felfüggesztésre kerülnek)
arra az időtartamra és abban a mértékben, ameddig és ahogy a Vis Maior esemény megakadályozza az
említett kötelezettség teljesítését. Ebben az esetben a Hivatkozó Felet kártérítési kötelezettség nem
terheli.
8.3. A Vis Maior eseményről való tudomásszerzést követően a Hivatkozó Fél a lehető legrövidebb
időn belül köteles értesíteni a másik Felet a Vis Maior esemény kezdetéről, és köteles a lehetőségéhez
képest megbecsülni azt, hogy előreláthatólag milyen mértékben és meddig nem lesz képes kötelezettsége teljesítésére. A Hivatkozó Fél minden tőle üzletileg elvárható lépést köteles megtenni a Vis Maior
esemény hatásainak enyhítése érdekében, és amikor, illetve amennyiben lehetséges, a Vis Maior időszak alatt a másik Felet folyamatosan tájékoztatni arról, hogy előre láthatólag milyen mértékben és
meddig nem lesz képes szerződéses kötelezettsége teljesítésére.
9. KÖTBÉR
9.1. Meghiúsulási kötbér (figyelemmel a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére): nettó szerződéses ellenérték
5%-a.
9.2. Alulvételezési kötbér (figyelemmel a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére): a beszerzésben részt vevő 10
gazdasági társaság számára a mennyiségi tolerancia sáv alsó határa az 1. pontban rögzített Szerződéses
Mennyiség. Ha a vételezés tárgyévi mértéke nem éri el a mennyiségi tolerancia sáv alsó határát, úgy
Vevő – mint Gesztor társaság – a tényleges vételezés és a tolerancia sáv alsó határa közötti, át nem
vett mennyiségre is köteles a 6.1 pontban meghatározott szerződéses áron számolt díjat Eladó részére
megfizetni.
A kötbér Vevők közti felosztását és elszámolását a 10 gazdasági társaság között létrejött Együttműködési Megállapodás szabályozza.
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9.3. Hibás teljesítési kötbér (figyelemmel a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére): az információadás dokumentált megkeresésre történő késedelmes teljesítés vagy nem teljesítés esetén: 30.000 Ft/db.
10. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
10.1. Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.
10.2. A szerződés rendkívüli felmondással az alábbi esetekben szüntethető meg:
10.2.1 Bármely Fél súlyos szerződésszegő magatartása. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólag a szállítás vagy az ellenérték megfizetésének a második írásbeli
felszólítást követő 5 munkanapon belüli nem teljesítése, elmaradása.
10.2.2. Egyéb szerződésszegés esetén, ha azt a szerződésszegő Fél a másik fél írásbeli felszólítását
követő 10 munkanapon belül nem orvosolja.
10.2.3. Bármelyik Fél végelszámolásáról határoz.
10.2.4. Bármelyik Fél fizetésképtelenné válik, ellene csőd- vagy felszámolási eljárás indul.
A rendkívüli felmondás joga a másik Félhez intézett, a felmondási okot, és a felmondás időpontját
tartalmazó nyilatkozattal gyakorolható.
10.3. A rendkívüli felmondás napja nem előzheti meg azt a napot, amelyen a jelen szerződés szerint
az értesítés kézhezvételét vélelmezni kell, és nem lehet az ezen időpontban folyamatban lévő elszámolási időszak utolsó napjánál későbbi.
10.4. Jelen szerződés rendkívüli felmondással való megszűnése esetén az a Fél, amelynek oldalán a
megszűnésre okot adó körülmény felmerült, köteles megtéríteni a másik Félnek a szerződés megszűnése kapcsán keletkezett valamennyi költségét, kárát.
10.5 A Vevő tájékoztatja Eladót, hogy mivel a Kbt. 142. § (2) bekezdés értelmében az alábbi szerződésszegésből eredő igények érvényesítésének elmaradása (ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását) a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek megsértését valósítaná meg, ezek
bekövetkezése esetén a nevezett igény érvényesítése a Vevő részéről nem mellőzhető:
10.5.1 a szerződésszegés olyan kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradásával valósul
meg, amelyet a Vevő a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelése során figyelembe
vett; vagy
10.5.2 a szerződésszegés eredményeként a teljesítés jelen szerződés tartalmától olyan mértékben
tér el, amely - ha a Felek szerződésüket így módosították volna - szerződésmódosításként
a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint lényeges módosításnak minősülne.

11. BIZALMAS INFORMÁCIÓK
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11.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jogszabályi kötelezettségek kivételével a jelen szerződésben foglaltakat bizalmas információnak tekintik, azt nem hozzák nyilvánosságra illetve harmadik
személy tudomására.
11.2. Nem minősül bizalmas információnak:
11.2.1. A másik Fél előzetes írásbeli engedélyével nyilvánosságra hozott információk;
11.2.2. Az Egyik Fél által a Hálózati Engedélyes, vagy az érintett Fél igazgatói, alkalmazottai,
Kapcsolt Vállalkozásai, ügynökei, szakmai tanácsadói, bankja vagy más pénzintézete, minősítő intézete, vagy potenciális engedményese tudomására hozott információk;
11.2.3. Olyan információk, amelyeket valamely vonatkozó jogszabály vagy szabályzat, tőzsdei,
rendszerirányítói vagy hatósági szabály vagy előírás alapján vagy bírósági illetve hatósági
eljárással kapcsolatban hoznak nyilvánosságra, feltéve, hogy a Felek a vonatkozó jogszabályok és rendelkezések szerint megengedett mértékig minden észszerű intézkedést megtesznek az információ nyilvánossá válásának korlátozása és a másik Fél haladéktalan értesítése érdekében;
11.2.4. A nyilvánosság számára ismert információk, valamint olyan információk, amelyek a jelen
szerződés 11. pontjának megsértése nélkül jogszerűen váltak nyilvánossá;
11.2.5. Olyan információk, amelyeket piaci ár figyelő ügynökségek részére vagy egy árindex kiszámításához tártak fel, feltéve, hogy az információ kiadása során a másik Fél neve titokban
maradt.
11.3. A Feleknek a bizalmas információkra vonatkozó kötelezettsége jelen szerződés megszűnését
követően további 1 évig áll fenn.
12. JOGNYILATKOZATOK ÉS SZAVATOSSÁGVÁLLALÁSOK
Felek egymás számára a jelen szerződés megkötésekor kijelentik és szavatolják az alábbiakat:
A bejegyzése helye szerinti törvények betartásával létrejött, szabályosan működő és rendezett jogi helyzetben lévő jogi személy;
-

Jelen szerződés aláírásának időpontjában személyükkel összefüggésben nem áll fenn a
rendkívüli felmondásra okot adó körülmény;

-

Rendelkeznek minden olyan állami vagy hatósági felhatalmazással, jóváhagyással és engedéllyel, amely a jelen szerződés jogszerű teljesítéséhez szükséges.

13. VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE
13.1 Jelen szerződés tekintetében irányadó jog a magyar jog.
13.2. Felek a jelen szerződéssel kapcsolatban együttműködésre kötelezettek, a felmerülő minden jogvitát békés úton, egyeztetéssel kísérlik meg rendezni, és amennyiben a jogvita rendezése a rendezésre
vonatkozó első kezdeményezéstől számított 30 napon belül nem vezet eredményre, annak eldöntésére
kikötik a Vevő székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét.
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14. MÉRLEGKÖRTAGSÁG
14.1 Vevő jelen szerződés aláírásával csatlakozik az Eladó által képviselt mérlegkörhöz. Mérlegköri
azonosító: ………………... A Vevőt mérlegkör tagsága kapcsán díjfizetési kötelezettség nem terheli.
14.2. A mérlegkörtagság alapján Vevő köteles haladéktalanul értesíteni Eladót a hálózathasználatra,
hálózati csatlakozásra és a rendszerszintű szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződésekkel
kapcsolatos bármely változásról.
14.3. Eladó, mint Mérlegkör felelős – vagy mint a Mérlegkör felelős nevében és helyett eljáró Kereskedő - átvállalja a Vevőtől, mint Mérlegkör Tagtól a Rendszerirányítóval való kapcsolattartás adminisztratív feladatait. A mérlegkör működtetésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség megszegéséből eredő minden felelősség Eladót terheli, aki mentesíteni tartozik Mérlegkör Tagot minden
ebből eredő kár alól.
14.4. Vevő mérlegkör tagságának hatálya megegyezik jelen szerződés hatályával.
15. VEGYES RENDELKEZÉSEK
15.1. Mindkét Félnek jogában áll a szerződéssel kapcsolatos telefonbeszélgetéseket rögzíteni és azokat
bizonyítékként felhasználni. A telefonbeszélgetések rögzítésének tényét minden esetben köteles közölni a rögzítő Fél a másik Féllel.
15.2. Amennyiben a jelen szerződés eltérő rendelkezést nem tartalmaz, akkor az egyik Fél által a másik
Fél részére küldött bármilyen értesítést, nyilatkozatot vagy számlát írásos formában, levélben (elsőbbségi postai küldeményként vagy futár útján és a postaköltséget előre fizetve), vagy faxon kell megküldeni. A másik Fél részére küldött írásos értesítéssel bármelyik Fél megváltoztathatja kapcsolattartóját
és értesítési címét. Az írásos értesítések, nyilatkozatok és számlák joghatályosan kézbesítettnek minősülnek az alábbi esetekben:
15.2.1. Személyes kézbesítés esetén azon a munkanapon, amikor a kézbesítés történt, vagy a kézbesítés napját követő első munkanapon, ha a kézbesítés napja nem munkanap.
15.2.2. Elsőbbségi postai küldemény esetén a feladás napját követő második munkanapon.
15.2.3. Faxüzenet vagy e-mail formájában történő küldés esetén, ha arra 15:00 óra előtt kerül sor,
akkor az üzenet küldésének napján, egyéb esetekben az üzenet küldését követő első munkanapon 9:00 órakor.
15.3. Jelen szerződés mindennemű módosítása csak a szerződő felek közös megegyezésével, írásban,
a Kbt. 141. §-ban meghatározottak figyelembe vételével, megfelelő teljesülése esetén, történhet. Semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy mentesítsék az Eladót az olyan szerződésszegés
(illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás
jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul,
hogy a Vevő átvállaljon az Eladót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján az Eladót terhelő kockázatokat.
15.4. Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak
minősül, az a jelen szerződés többi rendelkezésének jogszerűségét, érvényességét vagy végrehajthatóságát nem érinti. A Felek megállapodnak, hogy minden jogszerűtlen, érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan jogszerű, érvényes vagy végrehajtható rendelkezéssel helyettesítenek, amelynek gazdasági tartalma a lehető legjobban megfelel az eredeti érvénytelen rendelkezésnek.
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15.5. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása, az ajánlati
dokumentáció valamint Eladó ajánlata. Mindazon kérdésekben, amelyeket jelen szerződés nem tartalmaz, ezen dokumentumok rendelkezései az irányadók.
15.6. Az Eladó a szállítás során teljesítési segéd, alvállalkozó igénybevételére a Vevő előzetes engedélyével jogosult, amelyeknek eljárásáért, mint sajátjáért felel. Jelen szerződést Eladóként kizárólag a
nyertes ajánlattevőként kihirdetett gazdasági szereplő jogosult teljesíteni. A nyertes ajánlattevőként
szerződő fél/felek (Eladó (k)) személyében csak a Kbt. 139. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt korlátozásokkal következhet be változás. Vevő, mint ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban úgy nyilatkozott,
hogy a Vevőnek nem kell megjelölnie ajánlatában a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni (Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pont), és az ezen
részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat (Kbt.
66. § (6) bekezdés b) pont). Vevő nem írta elő a teljesítésben részt vevő alvállalkozók megnevezésének
kötelezettségét, de az Eladó köteles a Vevőnek előzetesen jóváhagyás céljából bejelenteni jelen szerződés teljesítésében részt vevő alvállalkozókat legkésőbb a szerződéskötést követő 5 napon belül. Az
Eladó kijelenti, hogy a feladat elvégzésében közreműködő minden alkalmazottja valamint alvállalkozója rendelkezik a teljesítéshez adott esetben szükséges, jogszabály által előírt és az ajánlati felhívásban
meghatározott képesítéssel, diplomával, tapasztalattal vagy az egyéb hasonló, szükséges követelménynek eleget tesz. Az Eladó köteles a Vevőnek a teljesítés során minden olyan korábban megjelölt alvállalkozó helyett/mellett igénybe venni kívánt alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet korábban
nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt
további alvállalkozó sem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő által előírt kizáró okok
hatálya alatt.
15.7. A Vevő bármely hozzájárulása azonban nem mentesíti az Eladót jelen szerződés szerinti, vagy
jogszabályban előírt, felelőssége vagy kötelezettsége alól.
15.8. Az Eladó felelős alvállalkozóinak, alkalmazottainak és dolgozóinak cselekedeteiért, mulasztásaiért és hanyagságáért, csakúgy, mintha azok az Eladó cselekedetei, mulasztásai vagy hanyagsága volnának.
15.9. Az Eladó még a Vevő hozzájárulása esetén sem adhatja alvállalkozásba a Szállítás egészét, illetve
Eladó a Vevő figyelemfelhívása alapján tudomásul veszi a Kbt. 138.§ (1)-(2), (4)-(5) bekezdéseiben
foglaltakat.
15.10. Az Eladó teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a
közbeszerzési eljárásban részt vett az Eladó, mint ajánlattevő, alkalmasságának igazolásában. Eladó
köteles a Vevőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett
igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg
és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem
áll a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
15.11. Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben: alvállalkozó) helyett, aki
vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az Eladó, mint ajánlattevő, alkalmasságának igazolásában, csak a Vevő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó,
ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott
lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak
egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha az Eladó, mint ajánlattevő, az új
alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek az Eladó,
mint az ajánlattevőként szerződő fél, a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt
meg.
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15.12. Jelen szerződés teljesítésében az alábbi teljesítés területeken, az alábbi arányban, az alábbi alvállalkozók vonhatók be az Eladó teljesítésébe:
Megnevezés:
………………………………………
Székhely: .

............................................................

cégbejegyzés, száma:

……………....................……………

teljesítébe történő bevonásának köre:

............................................................

teljesítésbe való bevonásának mértéke (%):

............................................................

15.13. Jelen szerződés teljesítése során igénybe vehető, a közbeszerzési eljárásban az Eladó, mint ajánlattevő, alkalmasságának igazolásában résztvevő gazdasági szereplők:
Megnevezés:
………………………………………
Székhely:

………………………………………

cégbejegyzés, száma:

………………………………………

igazolt alkalmasssági feltétel:

………………………………………

15.14. Jelen szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi-gazdasági alkalmasságot Eladó az alábbi szervezet bevonásával, kapacitásaira támaszkodva igazolta. Az Eladó ajánlata tartalmazza az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az Eladó fizetésképtelensége esetére kezességet vállal a Vevő mindazon kárának megtérítésére, amely a Vevőt az Eladó
teljesítésének elmaradásával, vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok
érvényesítésével nem térült meg.
Megnevezés:
………………………………………
Székhely:

………………………………………

cégbejegyzés, száma:

………………………………………

igazolt alkalmasssági feltétel:

………………………………………

15.15. Jelen szerződés teljesítése során a Felek kötelesek a Kbt., és kapcsolódó Kormányrendeletek
szerződés teljesítésére vonatkozó előírásait maradéktalanul betartani.
Ennek keretében, a Vevő – különösen, de nem kizárólagosan – előírja, hogy
15.15.1. Eladó nem fizethet, illetve számolhat el jelen szerződés teljesítésével összefüggésben
olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
15.15.2. Eladó jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Vevő számára köteles megismerhetővé tenni és a Kbt. 143.§ (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.
15.16. A külföldi adóilletőségű Eladó köteles jelen szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az
illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az
országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. A meghatalmazás jelen szerződés mellékletévé válik.
15.17. A Vevő jogosult és egyben köteles jelen szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy jelen szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha
15.17.1. az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
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tekintetében fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
feltétel;
15.17.2. az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
Az e pont szerinti felmondás esetén Eladó jelen szerződés megszűnése előtt már teljesített szállítások
szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
A fentiekben felsoroltak bekövetkeztéről Eladó haladéktalanul köteles írásban bejelentést tenni a
Vevő felé.
15.18. Az Eladó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy Vevő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni,
15.18.1 ha az Eladó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez jelen szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy jelen szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha az Eladó olyan
magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben jelen szerződés lehetetlenülését
okozta.
15.18.2. az Eladó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított
megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt
is, ha a szerződésszegés jelen szerződés felmondásához vagy jelen szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy jelen szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint ha az Eladó olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) jelen szerződés lehetetlenülését okozta.
Eladó tudomásul veszi, és hozzájárul, hogy a Vevő jelen szerződést, ennek módosításait, a szerződéskötésről illetve annak módosítása(i)ról, valamint jelen szerződés teljesítésére vonatkozó adatokról
szóló tájékoztatót a Kbt. 43. § (1) alapján a Közbeszerzési Hatóság által üzemeltetett Közbeszerzési
Adatbázisban közzéteszi.
Jelen szerződés 2 eredeti példányban, magyar nyelven készült, melyből 1 példány az Eladót és 1 példány a Vevőt illeti, és amelyet a Felek elolvasást és közös értelmezést követően, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt írtak alá.
Sopron, 2016. …………………...
Eladó

Vevő

Mellékletek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ajánlati felhívás
Ajánlati dokumentáció
Eladó ajánlata
Kimutatás az egyes felhasználási helyek fogyasztásáról
Elszámolási kimutatás (elektronikus számla melléklet) minta
Egyedi Villamosenergia Adásvételi Szerződés Tervezet (mely az együttműködésben részt vevő 12 társcég és
Eladó között jön létre)
7. Együttműködési Megállapodás
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