
Földgáze||átási szerződés

í. szerződő Íe|ek

EgyÍészrő|, Pásáó Városi Önkormányzat Á|ta|ános Iskolája, mint íö|dgáz energia vásárló, a
továbbiakban: Vevő

Székhe|ye: 3060 Pásaó, Nagymező utca 36.

Á||amhááartásiazonosítószám: 769635

Adószáma: 15769637.2-12

Bankszám|aszám a: 11741024-15450827-33970008

Képviselóje: Édes Atti|a igazgató

másrészrŐ| a GDF SUEZ Energia Magyarország zr|., mint fö|dgáz energia kereskedő, a továbbiakban:
EIadó

Székhe|ye: 6724 szeged, Pu|cz u' 44'
Cégjegyzékszáma: Cg.06-1 0-000336
Adószáma: 13799047-244
Bankszám|aszám a: 13600019-10027260-20000563
Fö|dgáz ker. engedé|y szám: 230l2oog.
Képvise|óje: Németh Adrienn kereskede|mi igazgató

Tóth sándor osztá|wezető

az E|adó és a VevŐ a továbbiakban együttesen: a Felek között az a|u|írott he|yen és időben az
a|ábbi íe|téte|ekkel:

2. E|ózmények

Fe|ek tudomásuI Veszlk, hogy a VevŐ je|en Szerzódés tárgyában a közbeszerzésekró| szóló 2003.
éVi CXX|X. törvény rende|kezései a|apján közbeszerzési e|járást ío|ytatott |e, és je|en szerződés
ezen közbeszerzési e|járás eredményeként jött |étíe. Ennek megfeIelően FeIek tudomásuI Veszik,
hogy a közbeszerzési e|járás iratai, kÜ|önösen az aján|attéte|i fe|hívás és dokumentáció - annak
Va|amennyi me||ék|etéve| együtt -, va|amint E|adónak, mint a közbeszerzési e|járás nyertes
ajánlattevŐjének íán|ata a je|en SzerzŐdés részét képezik. Felek tudomásu| veszik azt is, hogy
eItérés esetén jogviszonyukra a ktjzbeszerzési eljárás dokumentumaiban fog|a|tak az irányadóak.

3. A szerződés tarta|ma

Az E|adó je|en szerzódés alapján köte|ezettséget Vá||al a szerzŐdésben meghatározott mennyiségű
fö|dgáz e|adására a VeVő részére, a Vevő á|ta| megadott Ütemezés szerint' Az E|adó minden
szükséges |épést megtesz annak érdekében, hogy a Rendszerirányító, a Szá||ító, a Táro|ó és az
E|osztó a Szerzödés szerinti föIdgázszá||ítást befogadja és jóváhagyja, i||etve te|jesítse.

A VeVő e Szerződés a|áírásáva| meghata|mazza az E|adót, hogy a kiszo|gá|ásához szükséges
rendszerhaszná|ati szerződéseket EIadó a saját nevében és Vevő javára megkösse.

Az E|adó teljes körű, a fö|dgázrendszer haszná|atát is biztosító fö|dgáze||átást nyújt VeVő részére,
amelyre tekintettel a VevŐ az ő| ]ogszabály a|apján megi|lető, a jelen SzerzŐdés te|jesítéséhez
szükséges (szá||ítói' táro|ói, e|osztási) rendszerkapacitások tekintetében a rendeIkezési jogot átadja

1/ 15



E|adó részére, i||efue megbízza E|adót, hogy a jelen szerződés te|jesítéséhez szÜkséges
rendszerhaszná|ati szerzŐdéseket a rendszerüzeme|tetőkke| megkösse.

Az Átadási pont egy adott íelhaszná|ási he|y vonatkozásában a VeVó fe|haszná|ási he|yét e||átó

fö|dgáz elosáóvezeték a fe|haszná|ási he|y te|ekhatárára esŐ Végpontja. A fö|dgáz átadása a Vevó
részére az Átadási ponton történik. E|adó a je|en Szerződésben rögzített fö|dgázmennyiség és
te|jesítmény rende|kezésre á||ását ezen a ponton biáosítja. Vevő a fö|dgázt az Átadási ponton Veszi át
kizáÍő|ag saját íe|használás cé|jábó|. Vevő az átvett fö|dgáá harmadik szemé|y számára nem adja
tovább, i||etve a felhasználási he|yrŐ| más terü|etre nem vezeti át.

A Szerződés szerinti fö|dgázminőség és átadási nyomás te|.jesítésének, valamint a kárveszé|y
átszá||ásának he|ye az Átadási pont.

4. A szenódés idótartama' te|jesitési időszak

A szerződés az a|áÍrás napján |ép hatá|yba. A fö|dgázszá||ítás megkezdésének idópontja: 20í2.
jú|ius 1.én' 06.00 óra' A szerzódés 20í4. június 30.án 06.00 óráig tartó meghatározott idótartamra
szól (|ejárat napja).

5. Szezódésesmennyiség:

vev6 teÍvezett éves Íogyasztása: 9í 273 m3
vevő tervezett fogyasztása a szerződött idószakban (24 hónap): í82 546 m3*

A Felek az a|ábbiakban rögzítik a Fogyasaási he|y'e a szerzódéses idöszakban szá||ítandó összes
fö|dgáz mennyiséget Va|amennyi intézmény vonatkozásában (Szerződött Fö|dgáz Mennyiség).

szerzödési idószak A szerzódött EVes Fö|dgáz Mennyiség [m"]

2012t20'.l3 91 273 m3

2013t2014 91 273 m3

A fe|használási he|yek szerzódéses fö|dgáz mennyisége a szerzŐdött havi mennyiségek a|ap'|án
(normá| m3):

. Szerzridéskötéskor kitöltendö az adott szerzódő tltézmérry fogyasz!ísa a közbeszerzési eljárás
dokumentációjrínak 5' sz. mellékletét képező műszaki adatlap alapjáLn.

Év Hónap
szerzódött fö|dgáz mennyisé9

(normá| m3)

2012 jÚ|ius 49

augusztus 114
szeptember 953

október 6003

novem oer 3768

december 15775
2013 ianuár 22880

február 19384
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marctus 14490

ápriIis 6612

május 996

JUnrus 219
2012.2013 sze|ződött mennyisége: 91 273 m3

2013 jú|ius 49

augusztus 114
szeptember 9s3
oktiber 6003
novemoer 3768
oecem0er 1577 5

2014 január 22880
február 19384
marcrus 14490
ápriIis 6612
malus 996
június 219

20,|3-2o,| 4 szerződött mennyisége: 9'l 273 m3

Kor|át|an toIerancia sáV' nincs minimális átvéteIi köteIezettség, iIletve maximá|is kor|át.

5.1. Te|jesítményJekötés és a földgáz minősége
5.1.1 .A szeJződött te|jesítmény

A Fe|ek a Fogyasztási He|yre az a|ábbiakban rész|etezettek szerint rögzítik a
Szerződéses Időszakía Lekötött fö|dgáz te|jesítményt:

Mérési pont azonosító: 39N,| 1 03022,l 70002

lm'/hl IMJ/hl IMJ/napl

Lekötött fö|dgáz te|jesítmény 29 986

986

i86-

14790

14790

uTgo

201212013 gázévre 29

n2013I2o14 gázévre

Mérési oont azonosító: 39N.l 10463634000C

Im"/h] IMJ/hl IMJ/napl

Lekötött íöldgáz te|jesítmény

2owoBsá.é,*
zolf,nu4gá.é,*

65 2210

2210

2210

33r 50

33150

331 50

65
*oc

Mérési pont azonosító: 39N'l 10301421000G
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pn=p^'ío.s"9*o's' |j" l. Go Fo)

lm"/hl [MJ/hl IMJ/napl

Lekötött földgáz te|jesítmény

2uz2u3gá.é,Íe
1700 25500

2o13l2o14 gázéwe

50

5o

1700

i 7oo-

25500

25500

5.1.2'A fö|dgáz minósége
Az értékesített fö|dgáz minósége megfe|e| az em|ített MSZ 1648:2000 2H .ie|Ú
gázcsoportra vonatkozó szabvány e|Őírásainak. A Föld9áz szagosított formában kerÜ|

átadásra a Vevónek. A Fe|ek a Fogyasáási He|yre az a|ábbiakban rögzítik a
szerződött FÍjtőértéket a szerzódéses időszakra:

A szeÍzódött Fűtőérték: 34,oo +/.5% [MJ/ gnm3]

5.1.3. Terü|eti|eg i||etékesfö|dgáze|osztóiengedé|yes:

Rész|etezve az 1 . sámÚ mel|ék|etben.

6. szenődéses Íö|dgáz a?a

6.l. Mo|eku|a ár:

Po a gázdíj referenciaértéke az adott pénznemben kiíejezve

Po = í4'434 USD/GJ
A szerzódés szerinti Po érték a szerzódés idótartama a|att Vá|tozat|an marad.

F az ,l%-os kéntarta|mú fűtóo|aj havi át|agárainak számtani középértéke UsD.ben, metrikus
tonnánként, az aktuá|is naptáíi negyedéVet mege|őző 9 naptári hónap során. (Az 1o/o-os kéntarta|mú
fÚtőo|al árait a,,P|att's oi|gram Price Report tarta|mazza az ''European Bu|k'FoB Med. Basis |ta|y

részben. A haVi jegyzésár a napi Iegmagasabb i||. legaIacsonyabb jegyzésekbő| kü|ön-kü|ön
meghatározott havi át|agok számtani középértéke 3 tizedesre kerekítve.)

F = ...... USD/I

Fo Referenciaérték, ame|y az 1%-os kéntartalmú fűtőo|aj 9 havi (2011.01.01-tó| 2011'10.31'.ig)
át|agára UsD/tban.
Fo = 539,145 USD/t
G A 0,1%-os kéntarta|mú gázo|aj (tüze|őo|aj) havi átlagárainak számtani középértéke USD-ben
metíikus tonnánként, az aktuá|is naptári negyedéVet mege|őző 9 naptári hónap során. (A 0'1%-os
kéntarta|mú gázo|q árail a ''P|att's oi|gram Price Report tartalmazza az ,,European Bulk' FoB Med.
Basis Ita|y részben.

A havi 'iegyzésár a napi Iegmagasabb i||. iega|acsonyabb jegyzésekbő| kÜ|ön-kü|ön meghatározott havi
át|agok számtani középértéke 3 tizedesre kerekítve.)

G =...... USD/I

Go Referenciaérték, amely a 0,1%-os kéntarta|mú gázo|aj (tÜze|őo|aj) 9 havi (201 1 '0.l.01-tő|
201 1 .10.31 ..ig) át|agára USD/|ban:
Go = 920.823 USD/t
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Az Fo és Go értéke a szerződés idószak a|att nem Változik

A mo|eku|aár negyedévente változik a tárgy negyedéV e|só napját mege|őző 9 hónap jegrzései
aIapján.

Az árak nettó értékek, amely nem tarta|mazza az ÁFA t és az energiaadót.

Ha a szerződés megkötését követően a szo|gá|tatás dÚának meghatározására a|ka|mazott bárme|y
index, tényező vagy referenciaérték nem á|| rende|kezésre, il|etve közzététe|e megszűnik, E|adó a
Vevő egyidejÚ értesítése me||ett jogosu|t aá o|yan index-sze|, tényezőve| vagy reíerenciaértékke|
he|yettesíteni, ame|y a szerződés cé|jának megva|ósításához a |egköze|ebb á||. VevŐnek jogában á||

az E|adő álta| meghatározott he|yettesítő index-sze|, tényezóVe| vagy reíerenciaértékke| szemben
kiíogást eme|ni, amennyiben igazolja, hogy annak a|ka|mazása számára je|entós hátrányt okoz. ||yen
esetben Fe|ek kötelesek egymássa| egyeáetni' és az a|ka|mazandó he|yettesítő indexet, tényezót
Vagy referenciaértéket közösen meghatározni. Ha az egyeztetés a kezdeményezéstő| sámított 30
napon be|ü| nem vezet eredményre, bárme|yik Fé| kezdeményezheti a bírósági e|járás |efo|ytatását' A
bííiság e|téró döntéséig az E|adó á|ta| meghatározott indexet, tényezőt Vagy referenciaértéket ke||

alkalmazni.

ó.2. Rendszerhaszná|ati díjak:

Rendszerhasználati díjak számítása a mindenkori rendszerhaszná|ati díjakró| szó|ó rendeIet
érte|mében kerÜ|nek meghatározásra.(2o12. január.l-jétő| várhatóan a Magyar Energia Hivata| á|ta|
hozott határozat a|apján) történik.

A rendszerhaszná|ati díjak nem tar|a|mazzák az adókat (ÁFA, energia adó, stb.), pótlékokat és egyéb
hatósági|ag e|ciírt díjakat (MSZKSZ díj stb.)' de tarta|mazzák a szagosítás díját.

A rendszerhaszná|ati díj indu|ó ára: a mindenkor érvényben |éVő tarifarende|etek a|apján, a je|en
szerződésben szerep|ő teljesílmények, i||etve mennyiségek figyelem bevéte|ével.

A rendszerhaszná|ati díjakra vonatkozó szabályozás vá|tozása esetén a 6.2. pont szerinti
rendszerhaszná|ati díjat E|adó jogosU|t az árVá|tozásnak megfe|e|Ően, a módosítás hatá|yba |épéséve|
megegyezŐ idŐpontta| VeVőVe| szemben érvényesíteni.

6'3. Szerződéses ár:
A szerződéses ár a mo|ekuIadíjat és a rendszerhaszná|ati díjat tarÍa|mazza.

A Szerzódéses fö|dgáz ára nem tartalmaz fogyasztási típusú adókat, Vagy más, a 'lelen szerződéshez
hason|ó jogügy|etekhez kapcso|ódó és a Fe|ek akaratátó| függetlenÜ|, köte|ezendŐen a|ka|mazandó
köáerheket, kö|tségeket, díjakat, i|letékeket i||etve más hasonló díje|emeket' így kü|önösen á|ta|ános
forga|mi adót (ÁFA), az energiaadót, és a jogszabá|yban meghatározott mértékben és idŐtartamban a
GET 138/As szerinti pénzeszköá ame|yeket E|adó jogosu|t VeVőVe| szemben érvényesíteni, i||etve
Vevóre áthárítani a mindenkori jogi szabá|yozássa| összhangban, fÜggetlenÜ| attó|, hogy az érintett
adó Vagy más közeher, kö|tség, díj, i||eték, i||etve egyéb díje|em már a szerződés megkötése e|ótt is

Telephely neve TeIephe|y címe

Forgalom
függet|en RHD
díjtéteIek
(FUév):

Forgalmi
díj
(Ft/GJ):

1.

2.

3.

Gárdonyi Géza Alta|ános |sko|a
Tagintézmény

Dózsa György Alta|ános Isko|a
Tagintézmény

Dózsa György A|ta|ános Isko|a
Tagintézmény

3060 Pásáó' Nagymezó utca 34'

3060 Pásáó' Nagymezó utca 36.

3060 Pásáó' Deák Ferenc utca
17.

1'140420,3

2255644,5

1180437 ,3

93,444

93,405

91,504
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|étezett, Vagy csak aá követŐen kerÜ|t bevezetésre' Az i|yen adók, Vagy más közterhek, kö|tségek'
díjak' i||etékek, egyéb díjelemek módosítása esetén E|adó jogosu|t a díjvá|tozást -a módosítássa|
érintett téteudíje|em dí'jvá|tozásnak megrfe|e|Ően-, a díjmódosítás hatá|y |épésével megegyezó
időpontta| a VeVőVeI szemben érvényesíteni.

Az MSZKSZ díjnak az arra jogosult szervezet á|ta|i módosítása esetén E|adó jogosu|t a díjvá|tozást -a

módosítássa| érintett téte|/díje|em díjvá|tozásnak megÍfe|e|ően.' a díjmódosítás hatá|y |épéséve|
megegyező idöpontta| a VeVŐVe| szemben érvényesíteni.

A kibocsátásra kerü|ő szám|a a fóldgáz értékén túlmenően taíta|mazza a szám|a kibocsátás napján
hatá|yos magyar jogszabályok szerint a fö|dgáz e|adást terhe|ő adót (energiaadó, ÁFA stb.), pót|ékot

és egyéb hatósá9iIag e|őírt díjakat.

7. Igénybejelentés, te|jesítménytú||épés

7'1. |gény beje|entési e|térési díj

VevŐnek a 1oo m3/h vagy az a|atti kapacitássa| véte|ező fe|haszná|ási he|yek esetén nincs napi
igény bejeIentési köteIezetlsége.

7.2. Teljesítmény túl|épés

Amennyiben Vevó a szerzŐdésben meghatározott órai gázte|jesítménÍ egy adotl átadás.átvéte|i
pont Vonatkozásában tú||épi, iIletve a teljesítmény Iekötés beje|entését eImuIasája Vagy
késede|mesen teszi meg, káÍtérítés Íizetésére köte|es, ame|y magába fogla|ja az E|adót terhe|ó
kötbér, pótdíjak és több|etkö|tségek Vevőre számított részének megfizetését.

8. E|számo|ás' szám|ázás' Íizetési fe|téte|ek

A Fe|ek közötti mennyiségi e|számo|ás a|apja a Vevö részére az Átadási Ponton átadott
fö|dgázmennyiség, i||etve az abbó| számított hőmennyiség képezi - a két tizedes-jegy pontosságú

át|ag fútóérték adatok szorzatával képzett energiamennyiség' MJ-ban kifejezve -, melynek
meghatároására a terü|etiIeg i||etékes e|osztó á|ta| szo|gá|tatott adatok a|apján kerü| sor.

Szám|áás oénzneme:

. RHD esetében: HUF

. Gázdíj esetében: HUF' Az USD-ben rögzített fö|dgázár HUF-ra történő átvá|tása a
tárgyhónapot köVető hónap 8. napján éÍvényes hivata|os MNB HUF/USD devizaárfo|yamon
történik. Amennyiben ez a nap munkaszüneti napra, bankszünnapra Vagy devizakereskedési
szÜnnapra esik' akkor a következó munkanapon érvényes hivata|os MNB HUF/USD
devizaárfo|yamon történik az átVá|tás.

A számla |aÍ1a|mazza a íe|haszná|ási hely(ek) azonosítására, Va|amint a fogyasztásra vonatkozó
adatokat.

Minden íe|haszná|ási he|yrő| külön.kü|on szám|a készÜl a VeVŐ részére. E|adő az alábbi sámlákat
nyújtja be VeVl részére.

8.1. Havi teljesítmény díj számla
Az éVes dÚ 1112 részé|e, me|yet Vevő jogosu|t |egkésŐbb a fizetési határidőt megelőző 15'

napig kézhez kapni.

Fizetési határidó a táÍgyhónap e|ső napja.

8.2. Havi gázdíj szám|a
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Eladó VevŐ fogyasztásáró| havi rendszerességge| szám|át á||ít ki, me|y tarta|mazza a RHD
íorga|omi díj részét is.

100 m3/h |ekötott te|jesítményű, i||etve az a|atti felhaszná|ási he|yek esetében a
közbeszerzési eljárás aján|ati dokumentációjának 3. számú me||ékletében közö|t havi
íogyasztási adatok aIapján havi részszám|át á||ít ki

Szám|a fizetési határideje a szám|a kézhezvéte|étől sámított 15. nap, VeVö a kiá||ított

számlát átuta|ási megbízással egyen|íti ki.

Késede|mes fizetés esetén VeVő a Kbt. 306/A' s (1) bek' b) pontja a|apján alkalmazandó
Ptk' 301/A. S (2)-(3) bekezdésében fog|a|tak szerint késede|mi kamat megfizetésére köte|es.

VevŐ késede|mi fizetése esetére a Kbt.99. s (1) bek. és 305. s (6) bek. szerint beszedési
megbízást enged pénzforgalmi számlája terhére E|adó javára. VeVó nyilatkozata jelen
szerződés e|vá|asáhatat|an részét kéoezi.

9. szeződést biztosító me||ékköte|ezettségek

Vevő álta| fizetendő kötbérek

9.1. A|ul-' fe|Ü|véte|ezésbő| eredő kötbér

A kor|át|an to|erancia miatt (nincs minimá|is átvéte|i kötelezettség, i||etve maximális koíát) a
Vevónek alu|-, Vagy fe|Ü|fogyasztási kötbérfizetési köte|ezettsége nincs.

E|adó á|ta| Íizetendő kötbérek

9.2. Minóségi, mennyiségi és rendeIkezésre á||ási hibábó| eredo kötbér

o Minőségi hiba esetén a nem megÍe|e|ő jel|emzőkke| leszállított íö|dgáz mennyiségére
Eladó az aktuális gázár 20 %-ka| növe|t díját fizeti meg Vevó részére.

o A|u|szá||ítás és rende|kezésre á||ási hiba esetén E|adó a Szerződés szerinti mennyiségbő|
le nem szá||ított mennyiség díjának 20 o/o.átfizeli meg Vevó részére.

Minőségi' mennyiségi és rende|kezésre á||ási hibábó| eredő kötbér elszámo|ása éves
szinten töÉénik.

10. Szerződésszegés és következményei

A Fe|ek jelen szerződésben vá||a|t kötelezettségeinek megszegése a Vonatkozó hatá|yos
jogszabá|yokban és a ÍendszeriÍányító, az e|osztó és az E|adő á|ta|ános szerzŐdési fe|téte|eit
tarta|mazó Üzletszabályzatában meghatározott jogköVetkezmények a|ka|mazandóak.

í1. Kor|átozás

A kor|átozás a hatá|yos 'iogszabá|yok a|apján történhet (e|en|eg a 26512009 ' (X||. 1 .) Korm. rendelet).

Az egyes fe|haszná|ási he|yekre Vonatkozó kor|átozási kategóriát a je|en szerződés 2' számú
mel|ék|ete tarta|mazza.

Fö|dgáze||átási zava| vagy Fö|dgázellátási vá|sá9heIyzet miatt szÜkségessé vá|t fe|haszná|ás
kor|átoást a rendszerirányító rende|i e| és irányítja, annak Végrehajtásáró| a rendszerirányító, a
fö|dgázszá||ítói' íöldgáztáro|ói, és fö|dgáze|osáói engedé|yes a Magyaí Energia Hivata| á|taI a
kor|átozható kategóriába tartozó íe|haszná|ói körben meghatározott kor|átozási sorrendben, a
szükséges |egkisebb mértékben és időtartamban köte|es gondoskodni. A jogszabá|yban e|lírtaknak
megfe|e|öen, a íentiek szerint elrende|t fe|haszná|ói koí|átozás minden esetben a szo|gá|tatás
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.iogszerú megtagadásának minŐsü|' Ebben az esetben a Vevónek az eszerint rende|kezésre á||ó

te|jesítmény a|apján kell fogyasztói igénybeie|entését kialakítania

A megszakítható módon lekötött te|jesítmény mértékéig a VeVö fe|haszná|ásának megszakítása nem
minősü| kor|átoásnak.

A VeVő korlátozás e|rende|ése esetén köte|es a rendszerirányító, a íö|dgázszál|Ító' fö|dgáaáro|ó
va|amint a földgáze|osztó utasításait végrehajlani, és az ebbó| fakadó terheket jogszabályban
meghatározott módon Vise|ni, kivéve, ha Vevó a jogszabá|yi rendelkezések a|apján nem korlátozható
feIhaszná|ónak minŐsú|.

VeVŐ kije|enti, hogy tudomással bír a kor|átozási besoro|ás hatá|yos szabá|yozásáról és azok alapján
Őt terhe|i köte|ezettségekrő|, e|járási szabályokró|.

í2. Te|jesítés jogsze]Íi megtagadása és vis maior

12.1' Te|jesítés jogszerű megtagadása

E|adó részben Vagy egészben jogszerúlen megtagadhatja a te|jesítést

a\ ha az Eladó mtjködési körén kíVÜ| esŐ esemény köVetkeztében az átadás-átvéte| fe|téte|ei
megszÜntek, Vagy csak kor|átozottan á||nak Íenn, a fe|téte|ek he|yreá||ásáig (Vis Maioo,

b) Fö|dgáze||átási zavar esetén a Magyar Energia Hivata| (MEH) á|ta| jóváhagyott kor|átozási
sorrend és szabá|yozás szerint,

c) Fö|dgázel|átási vá|sághe|yzet |. fokozata esetén a Magyar Energia Hivata| (MEH) á|tal
jóváhagyott kor|átozási sorrend és szabályoás szerint, i|letve ||. fokozata esetén a
Magyar Köztársaság Kormánya á|taI elrende|t intézkedéseknek megríeIe|óen.

12.2. Vis Maior

Egyik Fé| sem tartozik fe|e|ósségge| a ie|en Szerzódésben íog|a|tak nem, Vagy nem
szerződésszerú te|jesítése esetében, ha annak oka o|yan, az arra hivatkozó Fé| érdekkörén
kívü| fe|merü|t esemény vagy körü|mény, me|yet ésszerÚ midon nem tudott e|kerü|ni Vagy
e|hárítani, és ame|y az arra hivatkozó Fé| számára |ehetet|enné teszi a je|en szerződésben
fog|a|t köte|ezettségel te|jesítését. Ebben az esetben a Vis Maior fenná||tára hivatkozó Fél
szerzŐdéses köte|ezettségei aló| o|yan idótartamra és mértékben mentesÜ|, ame|y során
i|letve amennyiben e köte|ezettségek te|jesítését a Vis Maior esemény megakadá|yozza. A Vis
Maior eseményre hivatkozó Fél mentesÜ|ése esetén a mentesülés mértékéig a másik Fél is
mentesü| a Szerződés a|apján íenná||ó köte|ezettségeinek te|jesítése a|ó|' E mentesítés
azonban nem terjed ki a je|en pontban rögzített értesítési köte|ezettség e|mu|asáására vagy a
jeIen szerződés aIapján esedékes bárme|y összeg kifizetésének e|mulasaására.

Vis Maior esemény beköVetkeáe esetében az aÍra hivatkoző Fé| a |ehetséges legröVidebb
időn be|ü| köte|es a másik Fe|et értesíteni, és egyidejti|eg tájékoaatni a Vis Maior Várható
időtartamáró| és a jelen Szerzódést érintő hatásáró|. Köte|es továbbá minden tő|e e|várhatót
megtenni a Vis Maior esemény megszÜntetése, e|hárítása, következményeinek enyhítése
érdekében. A Vis Maior a|apján szerződéses köte|ezettségeí a|ó| mentesÍtést kérelmezö Fé| a
másik Fé| kérésére a Vis Maior esemény fenná||tát' körülményeit hite|t érdemlr módon az
annak igazolásáuI szoIgá|ó dokumentumok csato|ásávaI igazoIni köte|es.

Nem minősÜ| Vis Maiornak a szerződés te|jesítéséhez szÜkséges jóVáhagyások, engedé|yek.
fe|hataImazások hiánya' i||etve a VeVő pénzÜgyi nehézsége'

í3. AdatvédeIem
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A felek a Szerzcjdésse| kapcsolatos okmányokat és a Szerződésse| kapcso|atosan tudomásukra
jutott információkat kizáíő|ag a SzerzŐdés te|jesítésére haszná|hatják fe|. Fe|ek hozzájáru|nak
ahhoz, hogy a szerződésse| kapcsolatosan a másik fé| tudomására jutott infoÍmációkat a másik
íé| keze|je' fe|do|gozza és továbbítsa a je|en SzerzŐdésben fog|a|t köte|ezettségei te|jesítése
il|etve jogai érvényesítése érdekében.

14. A Szezódés módosítása

A szerződés módosítása csak mindkét íé| á|ta| aláírt írásos dokumentum útján |ehetséges a Kbt.
303. $ szerint.

15. |rányadó jog' vitás Ügyek rendezése

A je|en Szerződésre a Magyar Köáársaság joga az irányado. A szerződésben nem, vagy e|térően
nem szabá|yozott kérdésekben, i||etve a szerződésben szerep|ó fogaImak tekintetében a
fö|dgáze||átásró| szó|ó 2008' éVi XL. törvény és az annak végrehajtásáró| szó|ó 19/2009 (|.30')
Koím. Rende|et és az egyéb fö|dgázipari jogszabá|yok, az E|adő mindenkor hatá|yos Fö|dgáz
kereskede|mi Üz|etszabá|yzata, a terü|eti|eg i||etékes fö|dgázelosztói engedé|yes
üz|etszabályzata, az Üzemj és Kereskedelmi szabá|yzat., a Po|gári Törvényktinyv és a hatá|yos
egyéb magyar jogszabá|yok irányadók. Vitás Ügyeiket FeIek elsősorban szemé|yes egyeztetések
útján rendezik. Ennek eredményte|ensége esetén a vitás kérdések e|bírá|ására a Fe|ek a
hatáskörrel és i||etékességge| rende|kező bírósághoz Íordu|nak. Amennyiben Va|ame|y Fé| a
másik Fé| nem teljesítése esetén a szerzódésben íog|a|t jogaival nem é|' ez nem érte|mezhetŐ
úgy' hogy a jogosu|t Fé| |emond az ilyen szerződésszegés esetén illetve bárme|y más vagy
további muIasáás/szerzŐdésszegés esetén a jogai érVényesítésérŐ|.

16. Vegyes rende|kezések

A jelen SzerzŐdést a Fe|ek képvise|Ői, e|o|vasás és közös éíte|mezés után, mint akaratukka
mindenben megegyezŐt, .. ' pé|dányban jóVáhagyó|ag írják a|á'

Pás^ő' 2011 . november 28.

GDF sÜ5Z

'á:::f 
',í*iÍffi ?,-,:.,,":.T,,

ÍÍ*;

Pásztó Város Önkormányzat Á|ta|ános
Isko|ája

Vevő

képViseIetében

Me||ékIetek:

Németh Adrienne - Tóth Sándor
Kereskede|mi igazgató - osááIyvezetŐ

GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.

EIadó

képViseletében

6",ffiÉh
fus".t
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1 . sz. me||ék|et: Fe|haszná|ási he|yek |istaja
2. sz. me||ék|et: Kor|átozási kategória íelhaszná|ási he|yenként
3. sz. mellék|et: Beszedési megbízás benyújtására vona |koző hozzájáru|ás
4. sz. me||ék|et: A te|jesítésbe bevont (10% a|atti és fe|etti) a|Vá||a|kozók megnevezése
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1. sz. me||ék|et: va|amennyi fe|haszná|ási hely |istája.

' szerződéskötéskoÍ az alduális intézményét kivéve a többi törlendő

Fogyasztási hely
megnevezése:

Fogyasztás| he|y
címe:

Mérés| pont
azono3ftó TerÜ|etl

eIosztó

csúcsnap|
kapacitás
(m"/nap)

Gázmérő
névIeg03

teu63Ítmény
e /Lékötött

te|jesÍtm.ény
. í00m./h

fe|ett ím3,h)

Tervozett
éves

Íogyas"ztás
(m"

TerYezett
fogya3áá3
szetzódött

|dószakra (m3) (24
hónap)

1.
Gárdonyi Géza Á|ta|ános

IskoIa Tagintézmény
3060 Pásztó,

Nagymezó utca 34-
39N1 1030221 70002 nQ^ kÍr 435 29 25 528 51 256

2.
Dózsa György A|ta|ános

IskoIa Tagintézmény
3060 Pásztó'

NagymezÓ utca 36.
39N1 10463634000C

Íigáz
DSO Kft.

975 oc 47 570 95 í40

3.
Dózsa György Á|talános

IskoIa Tagintézmény
3060 Pásztó, Deák

Ferenc utca 17.
39N1 1 0301421000G

Tigáz
DSO Kft.

750 50 18 075 36 150
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2. 3z. me||ék|et: Kor|átoási kategória felhaszná|ási he|yenként
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BEszEDÉs| MEGBízÁs BENYÚJTÁSÁRA voNATKozó HozzÁJÁRULÁs. FELHATALMAZo
NYILATKOZAT

Pásztó Városi Önkormányzatának Á|ta|ános |sko|ája, mint Vevó; va|amint a GDF sUEz
EneÍgia MagyaroJszág zft. mint E|adó között 2011. november 28-napj án 2O1-3I2o11'

számon megktitött fö|dgáz energia szál|ítási szeÍződéshez

(Pénzintézet) részére

A|u|írott Edes Atti|a igazgató, Máté Nándorné |PESZ vezető,mint a(z) Pásáó Városi Önkormányzata
A|ta|ános |sko|ájának képvise|ője a Kbt. 99.s (.l) bekezdésében, Va|amint a Kbt. 305.s (6)
bekezdésében meghatározott köte|ezettségeknek e|eget téve a Pásáó Városi Önkormányzat
A|ta|ános Isko|ája pénzforgaImi szo|gá|tatójának: az oTP Bank Nyrt-nek

az a|ábbi hozzáiáru|ást adom. felhataImazó nvi|atkozatot teszem:

Pásztó Városi Önkormányzata, mint a Kbt. 22.$ (1) bekezdés d) pontja szerinti aján|atkérŐ a
fentiekben hivatkozott fö|dgáz energia szá||ítási szerződésben ajánIatkéroként (VeVőként) szerződő Íé|
a Kbt.305.s (6) bekezdése szerinti íe|téte|ek te|jesü|ésének esetén hozzáiáruI ahhoz, hogy a GDF
SUEZ 

-Energia 
Magyarország Zrt., mint nyertes aján|attevőként (Eladóként) szerződó fé| a Pásztó

Városi onkormányzat AIta|ános Isko|ája oTP Bank Nyrlné| Vezete$ 1 1741o24-,l545o827.3397ooo8
számú számlája terhére beszedési megbízást nyújtson be az e||enszo|gá|tatás Vonatkozó része
tekintetében'

EgyÚtta| a Pásáó Városi tnkormányzat Á|ta|ános |sko|ája képvise|etében Édes Atti|a igazgató és
Máté Nándorné |PESZ vezető Íe|hata|mazza pénzforga|mi szo|gá|tató.iát, az oTP Bank Nyrt-t a Kbt.
305. s (6) bekezdése szerinti feltételek te|jesÜ|ésének esetére a beszedési megbízás te|jesítésére,
iIletŐ|eg hozzáiáruI a beszedési megbízás te|jesítéséhez.
Kedvezményezett megnevezése: GDF sUEZ EneÍgia Magyarország zrt.
Kedvezményezett fizetési szám|ájának pénzforgalmi je|zősáma: 1 36000.l9-10o27260-20000563
JeIen íeIhataImazó |evé| Visszavonásig érVényes.

Je|en hozzájáru|ás/fe|hata|mazó nyi|atkozat nem Vonatkozik aíra az esetre, ha az aján|attevi a Kbt'
305.s (3) bekezdés e), i||etó|eg f) pontja szerinti köte|ezettségét nem teljesítette.

Ke|t: Pásáó, 20,|í . november 28.

sZ Vezetője

TáiékoáatásuI a hivatkozott iooszabá|vi rende|kezések:
2003. évi CXX|X. törvény (Kbt.) 99.s (1) bek.: .,Eredményes közbeszenési etjárás atapján a
szerzŐdést a nyeftes szervezettel (szené yel) (91. 9 keil írásban megkitni az ajánlati fethívás, a
dokumentácii, a dokumentáciT részeként kiadoft szerzldéstervezet, valamint az aján|at taftalmának
megfelelŐen. A szerzŐdésnek tafta|maznia kell - az eljárás során alkalmazott bÍrátati szempontra
tekintettel _ a nyeftes ajánlat azon elemeit, ame|yek éftékelésre kerÍjttek, va|amint a 22. s (1)
bekezdése szerinti ajánlatkéri esetében a 305. s (6) bekezdése szerinti fe|tételek teljesíilésének
esetére az ajánlatkérŐ részéftl a pénzforga|mi szolgáftaöjának adoft, a beszedési megbÍzás
teljesÍtésére VonatkozT hozzájárulását, felhatal m azT nyilatkozatát'''

Kbt' 305.s (6) ,,Az ajánlatkérŐként szerzódt fél által igazolt szenődésszerŰ tetjesítés esetén, a (3)
bekezdés d) Vagy g) pontja szerinti határidő eredménytelen elteltét krvetŐen, az ajántattevőként

íA
,k, fl
Nándorné '

*-'ffi
"E*Í I
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szerződö fél _ a 99. s 0) bekezdésében meghatározott _ az ajántatkéröként szerzódl fét által adott
|o 'zzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást nyÚÍhat be a 22. s U)
bekezdése szerinti ajánlatkérő szám|aszám szerint meghatározoft fizetési számtája terhéré, az
ellenszolgáltatás vonatkozl resze tekintetében kivéve, ha az ajántattevő a (3) bekezáés e), ittetőEg
0 pontja szerinti kótelezettségét nem teljesítette'"
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4.sz. me||ék|et: A te|jesítésbe bevont (í0% alatti és feIetti) a|vá||aIkozók megnevezése

A szám|ák kiÍizetóséhez a Kbt 305.s 3) bekezdés b) pontja szerint E|adónak meg ke|| nevezni az á|ta|a a te|jesítésbe bevont (10% atatti és fe|etti)
a|vá||alkozókat.

E|adó nem kíván a|vá||aIkozót igénybe venni a szerződés te|jesítéséhez.

Az E|adó saját te|jesítésének e||enéÉéke csak az a|vá||aIkozók áttali te|jesítés igazo|t kiegyen|ítését követően fizethető ki.

Vevő a kifizetés(eke)t az adózás rendjérő| szóló 2003. éVi XC||. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. $-ában fog|a|taknak megfele|óen te|jesíti. Eladó - az
Art. 36/A. $-ában íog|a|taknak megfe|e|ően - a fizetési határidő íi9ye|embevéte|éVe| Vevőhöz köte|es benyújtani az adóhatóság álta| kiá||ított együttes
adóigazo|ást, Vagy nyiIatkozni arra vonatkozóan. hogy szerepe| a köáartozásmentes adózói adatbázisban.

A|válIaIkozó részesedése a szerzódés te|jesÍtésébó|

neve székhe|ye adószáma o/o nettó Ft bruttó Ft
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