
Teljes e|látás a|apú
á|ta|ános fe|használási cé|ú vi||amos energia adásvételi szerződés

l. Szerződő fe|ek

Amely létrejött egyrészról, Pásztó Városi Önkormányzat Á|talános Isko|ája' mint
villamos energia vásárló. a továbbiakban: Vevő

Székhelye:

Adószáma:

Bankszámlaszáma:

30ó0 Pásztó, Nagymező út 3ó.

15769637-2-t2
1 17 4 1 024- 1 5 450827-3 3 970008

Képviselője: Edes Attila igazgaÍő
Államháztartási azonosító szánra: 769635

másrészről az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. mint villamos energia
kereskedó, a továbbiakban: Eladó

Székhelye: 1 03 1 Budapest, Szentendrei i)t. 207 -209.

CégegyzékszáLna: 0l .1 0-0448 l 8

Adószáma: |2898019 -z-44

Bankszámlasziim a: | 0402| 42-49575549-5355 l 065

MérIegkör azonosító kódja: 15X-MVM..------B
Képviselője: Major György vezérigazgató. Németh Ádám értékesítéSi igazgató

(továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott helyen és időben az aIábbi
feltételekke1:

2. E|őzmények

Felek tudomásul veszik, hogy Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája a jelen
Szerződés tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvén'v rende|kezései
alapj án közbeszerzési eljárást folytatott le, és jelen szerződés ezen kcjzbeszerzési eljárás
eredményeként jött létre. Ennek megfelelően Felek tudomásul veszik, hogy a közbeszerzési
eljarás iratai, különösen az aján]'attételi felhívás és dokumentáció _ annak valamenr-ryi
mellékletével együtt , valamint Eladónak mint a közbeszerzési eljárás nyertes
ajánlattevőjének az aján|ata a jelen szerzodés elválaszthatatlan részét képezik. Felek
tudomásul veszik azt is, hogy eltérés esetén jogviszonyukra a közbeszerzési eljárás
dokumentumaiban foglaltak az irányadóak. A közbeszerzési eljárás eredményeképpen az
egyes intézmények külön szerződéseket kötnek eladóval, a korlátlan tolerancia sáv
valamennyi szerződésre érvényes.

3. A szerződés időtartama, te|jesítési időszak

Felek a jelen szerződést 2012'01.0t. napjátót 2013.12.3|. napjáig tartó hatátozott
időtartamra kötik, mely időtartam alatt az Eladó az általános felhasználású villamos energiát
Vevő részére Íblyamatosan biaosítja.



A szerződött villamos energia mennyiség fogyasztási helyenként c, táb|ázat a szerződés 1.

mellékletét képezi.

4. Energiadíj

Az energiadíj egységára nettó'. 22,04 HUF/kwh'
azaz huszonkettő egész négy század HUF/kWh

mely egységár a szerződés időtartama alatt nem változhat.

A szerződéses ár Íarta\mazza a hatarkeresáezési díjat, a mérlegkör tagsági díjat, a villamos
energiáról szó|ó 2007. évi LXXXVI. tv. 9-l3. $-aiban meghatározott éS a38912007. (XIi.23.)
Kormányrendeletben, valamint a 10912007. (XII.23.) GKM rendeletben szabályozott'
megújuló energiaforrásból és hulladékból nyert energiával termelt villamos energia az
Átviteli Rends zetirányitótó| a Kereskedők {íítal kötelezően megvásárolandó (KÁT)
mennyiségének és szabályozásának költségét.

A szerződéses ár nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a2007. évi LXXXVi. tv. 147.

$-ában meghatározott pénzeszközöket _ így a kapcsolt termelésszerkezet átalakítási díjat _' az
energia adót, az ÁFA-t, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján esetlegesen felrrrerülő

egyéb adókat, illetékeket, díjakat' j á.rulékokat és költségeket'

5. A leszá|lítandó mennyiség

Az Energia mérését a Hálózati Engedélyesek és az Átuiteli Rendszerirányító végzik.

A targyhónap % órás átlagteljesítményeire, valamint az elfogyasztott villamos energia
mennyiségére vonatkozó adatokat a területileg illetékes Elosztói Engedélyes a mérÍ l/l órás
terhelési adatok összesítésével továbbítia az Eladónak.

Az Eladó és a Vevő közötti elsziirnolás az Elosztói Engedélyes(ek) által közölt % órás
adatokon alapul, a felek ezt tekintik az Átadon Villamos Energiának.

A profi|os telephe|yek eselén aZ előre megharározott MÉF-ek tMenekadó Eves Fogyasztast
alapj an történik az elszámolás az E|adő közbeszerzési elj rirás során tett ajánlatában megjelölt
időszak szerint.

6. Mennyiségi tolerancia sáv

A szerződött merrnyiség 442.7 44 kwh, Vevő a megadott mennyiségtől különdíjmentesen
eltérhet' vagyis nincs minimáis átvételi kötelezettség, il1etve maximális korlát.

7. Szám|ázás és fizetés

Yevő az elszámolási mérő mérési adatainak megfelelő mennyiségű villamos energiáért
energiadíjat köteles fizetni az E|adő részére. Vevő köteles továbbá a rendszerhasználati díi'
pénzeszközök, így a kapcsolt termelésszerkezet.átalakítáSi díj, valamint a hatályos
jogszabályokban megál1apított adók, illetékek megfi zetésére.
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A Vevő előleget nem fizet. A leszállított villamos energia ellenértékének megfizetése az Eladó
által havonta, a teljesítést követően _ fogyasztási helyenként _ kiállított számla alapján banki
átutalással történik, figyelemmel a Kbt. 305. $-ára és azAÍ 36. A $-ának rendelkezéseire.

A számla mellékletében az ajánlaÍkétővel (Vevővel) egyeztetett tartalmú részletes kimutatást
kell készíteni a csatlakozási pontokra vonatkozó felhasználásról és a költségekől'

A profilos fogyasztási helyek esetében az Éves Mértékadó Fogyasztás 1MEF ) l / l 2 részeről
készül a számla. Elszrimolás éves szinten történik.

A profilos szám1ák esetében az elszámolási időszak a tárgyhó első napjától tárgyhó utolsó
napjáig tart.

Minden fél maga viseli a jelen szerződés kapcsán felmerülő összegek kifizetésével vagy
fogadásával kapcsolatban az elsziirnoló vagy számlavezető bankj a által kivetett díi akat és

köItségeket.

8. Késede|mes fizetés a Vevő részéről

Amennyiben a Vevő késedelembe esik az Eladónak teljesítendő fizetéssel, köteles az
Eladónak a meg nem flzetett összeg után késedelmi kamatot fizetni. Mér1éke: a Ptk. 301/A. $-
ának i2) és 131 bekezdésében meghatározon.

15 napon tuli késedelmes teljesítés esetén az Eladó jogosult a szállítás sziineteltetésére, és

kezdeményezheti a fogyasztó (Vevő) kikapcsolását az elosztó hálózatból.

Vevő fizetési kötelezettségét azon a napon kell teljesítettnek tekinteni' amikor az Eladó
bankj a a számlán feltüntetett öSszeget Eladó bankszámláján jóváírta.

9. Szerződéstbiztosítómel|ékköte|ezettségek,azE|adókötelezettségei

Eladó kötelezettséget vállal a Vevő á1tal megrendelt villamos energia menrryiség
leszállítására, a lekotött villamos teljesítménynek a teljesítés helyén történt biztosítására. Az
Eladó által szállított villamos energiát szerződésszerűen átadottnak kell tekinteni, amerrnyiben
az EIadő jelen Szerződés rendelkezései szerint a Vevő mindenkori igényének rnegfelelő
mennyiségű villamos energiát az átviteli hálózat valamely átadás-átvételi pontján betáp1á1ta'

Eladó szerzódésszegésének minősül a késedelmes teljesítés. A késedelmi kötbér mértéke: a
késedelem minden naptári napj a után a szerződött mennyiségú villamos energia forintban
meshatározott ellenértéke 365-öd részének a kétszerese.

10. Adatvédelem

A felek a Szerződéssel kapcsolatos okmányokat és a Szerződésse1 kapcsolatosan tudomásukra
jutott információkat kizarólag a Szerződés teljesitésére hasznri{hatj ríü< fel. Felek hozzájárulnak
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ahhoz, hogy a Szerződéssel kapcsolatosan a másik fél tudomásara jutott irrformációkat a

másik fél kezelje, feldolgozza és továbbítsa a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségei
teljesítése, illetve jogai érvényesítése érdekében'

11. A Szerződés módosítása

A szerződés módosítása csak mindkét fél által aláírt írásos dokumentum útján lehetséges a
Kbt. 303. $-a szerint.

|2. Irányadó jog, vitás ügyek rendezése

A jelen Szerződésre a Magyar Köáársaság joga az iranyadó. A szerződésben nem

szabályozott kérdésekben a hatályos rnagyar jogszabályok, így elsősorban a Kbt.' a Polgári
Törvénykönyv, a VET., a VET Vhr., éa a VET végrehajtásara kiadott egyéb rendeletek
rendelkezései, továbbá az Eladónak a MEH által elfogadott lJzletszabá|yzata. il|etőleg az
Eladó ÁSZF-jében foglaltak az iranyadóak' Az Eladó Üzletszabál; zat a.i ASZF-j e és a jeIen

szerződés közötti eltérés, tartalmi ellentmondás esetén a felek a jelen szerződésben foglalt
szabályokat tekintik iranyadónak és alkalmazandónak.

Vitás ügyeiket Felek elsősorban személyes egyeztetések útj án rendezik. Ennek
eredménytelensége esetén a Felek a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz
fordulnak. A pereskedés nyelve a magyar. Amennyiben valamely Fél a másik Fél nem
teljesítése esetén a Szerződésben foglalt jogaival nem é1, ez nem értelmezhető úgy, hogy a
jogosult Fél lemond az i1yen szerződésszegés esetén, illetve bármely más vagy további
mu|aszÍásl szer ződésszegés esetén a jogainak érvényesítéséről

13. Záró rende|kezések

A jelen Szerződést a Felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, 4 eredeti példanyban jóvahagyólag írják alá.

Ke1t: Pásáó.,2011 november hó 28. nap.

t:

György

ergiakereskedelmi ZRt.

Nemeth Adam
értékesítési igazgaÍovezérigazgatő

Me11ékletek:

l . sz. melléklet: Szerződött villamos energia mennyiség fogyasztási helyenként
2. sz. melléklet: beszedési megbízás benyújtására vonatkozó hozzájáttllás
3. sz. melléklet: A teljesítésbe bevont (10% alatti és feletti) alvállalkozók megnevezése
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1. sz. melléklet: Szerződött villamos energia mennyiség fogyasztási he|yenként

Mérési pont azonosÍtó
(P0D) Elosztó

Tervezett
fogyasztá

sa
szerződöt

t
időszakra

(24
hónap)
ftwh)

Szerződése
s időszak
kezdete

Dózsa György
Altalános
Iskola
Tagintézmény

3060 Pásztó,
Nagymező út
36.

HU000220F11-
s0000000000000501 0s6
6

EMAS
Z Nyrt.

325 774 2012.01.01

Gárdonyi Géza
Általános
Iskola
Tagintézmény

3060 Pásztő'
Nagymező út
J 1+.

HU000220Fi 1-

s000000000000050497 5

0

Él,tas
Z Nyrt.

67 634 2012.01 .01

Dózsa György
Altalános
Iskola
Tagintézmény

3060 Pásztó,
Deák Ferenc
utca 17.

HU000220F 11-

s0000000000000505453
I

EMAS
Z Nyrt.

25 416 2012.01 .01

Mátrakeresztes
i Erdei Iskola

3082
Mátrakeresztes
, Kékesi út
821A.

HU000220F11-
s0000000000000505453
2

Étr'tÁs
Z Nyrt.

z1 326 2012.01.01

Mátrakeresztes
i Erdei Iskola

3082
Mátrakeresáes

' Kékesi út
82t4,.

HU000220F11-
s0000000000000505453
3

EMAS
Z Nyrt.

2 s94 2012.01.01
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2.sz. mel|éklet: Beszedési megbízás benyújtására vonatkozó hozzájáru|ás

BESZEDÉSI MEGBÍZÁS BENYÚJTÁSÁRA voNATKo Zo HjZZ^J 
^RULÁS.FELHATALMAZó NYILATKoZAT

Pásztó Városi Önkormányzat Áltu|áoo. Iskolája mint Vevő; va|amint az MVM Partner
Energiakereskedelmi Zrt.. mint Eladó között 201l. november 28-án 20|-2l20|| számon

megkiitött á|ta|ános fe|használású vi|lamos energia szá|lítási szerződéshez

oTP Bank Nyrt. részére

Alulírott Pásztó Varosi tnkormanyzat Általános Iskolája képviseleteben Édes Attila igazgató és
Máté Nandorné IPESZ vezetője a Kbt. 99.$ (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 305.$ (6)
bekezdésében meghatarozott kötelezettségeknek eleget téve a(z) Pásztó Városi tnkormrínyzat
Altalános Iskolája pénzforgalmi szolgáltatój inak: az oTP Bank Nyrt.nek

az a|ábbi hozzájáru|ást adom. fe|hatalmazó nyilatkozatot teszem:

Pásztó Városi Önkormányzat Áttalános Iskolája, mint a Kbt.22.$ (1) bekezdés d) pontj a
szerinti aj ánlatkérő a fentiekben hivatkozott villamos energia szállítási szerződésben
ajanlatkérőként (Vevőként) szerződő fél a Kbt' 305.s (6) bekezdése szerinti feltételek
teljesülésének esetén hozzáiarul ahhoz, hogy az MVM Partner Energiakereskedelmi Zft, mint
nyertes ajánlattevőként (Eladóként) szerződő fél a Pásaó Városi onkományzat Altalános
Iskolája oTP Bank Nyrt-nél vezetett 11741024-15450827 -33970008 számú számlája terhére
beszedési megbízást nyújtson be az ellenszolgáltatás vonatkozó része tekintetében.
Eg1uttal aPászIő Városi onkormányzat Általanos Iskolája képviseletében Édes Attila igazgató és
Máté Nandomé IPESZ vezető fe|haÍa|mazza pénzforgalmi szolgáltatóját, az oTP Bank Nyrt-t a
Kbt. 305. $ (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülésének esetére a beszedési megbízás
teljesítésére' il1ető1eg hozzáj rírul a beszedési megbízás teljesítéséhez.

Kedvezményezett megnevezése: MM Paftner Energiakereskede|mi Zrt.
Kedvezményezett fizetési számláj ának pénzforgalmi jelzőszáma: 10402142.4957 5549-53 5 5 1 065

.]elen felhatalmazó levél visszavonásis érvénves.

Jelen hozzájár.iás/fe1hatalmazó nyilatkozat nem vonatkozik aíra az esetre, ha az aj iínlattevő a
Kbt. 305.$ (3) bekezdés e), illetőleg f) pontja szerinti kötelezettségét nem teljesítette.

Kelt:Pásztó" 2011. november 28.

Ic.L
-*[,. á-4Nándorné /
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Tájékoztatásul a hivatkozott joeszabályi rendelkezések:
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2003. évi CXXX. törvény (Kbt.) 99.$ (1) bek.: ,,Eredményes kÓzbeszerzési etjárás alapján a
szerződést a nyertes Szervezettel (személlyel) (9] $) kell írásban megkötni az ajánlati felhívás,a dokumentáció, a dokumentáció részeként kiadott szerződéStervezet, valamint az ajanlat
tartalmítnak megfelelően, A szerződésnek tartalmaznia kell az eliárás során alkalmazou
bírálati szempontra tekintettel a nyertes aj ánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek,
yaldmint a 22. $ (]) bekezdése szeriníi ajánlatkérő esetében a 305. f (6) bekezdése szerinti
feltéteIek teuesülésének esetére az ajánlatkérő részéről a pénzforgalmi szolgáItatójának at\ott, a
beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájáruldsát, felhatalmazó nyilatkozatál, ',

Kbt. 305.$ (6) ,lz ajánlatkerőként szerződő fél akal igazoh szerződésszerű tetjesítés esetén, a
(3) bekezdés d) vagy g) pontja szerinti határidő eredménytelen elteltét kÓvetően, az
ajánlattevőként szerződő 'fél a 99. $ (1) bekezdésében meghatározott az aiánlatkérőként
szerződő fel által adott hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat atapjan beszedé,si megbízást
nyújthat be a 22' s (1) bekezdése szerinti ajánlatkérő számlaszám szerint meghatározott 'fizetéSi
számlája terhére, az ellenszolgáltatás vonatkozó része tekintetében kivéve, ha az ajánlatÍevő a
(3) bekezdés e), illetőleg fl pontja Szerinti kötelezeÍtsé4ét nem teljesítette' ''
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3. sz. me||ék|et: A teljesítésbe bevont (107. a|atti és feletti) alvállalkozók megnevezése

A számlák kifizetéséhez a Kbt 305.$ 3) bekezdés b) pontja szerint Eladónak meg kell nevezni az á|ta|a a te|jesítésbe bevonÍ (107o
a|atti és feletti) a|vállalkozókat.

5-001: Te|jesítésbe bevont (10oÁ a|atti és feletti) a|vá||a|kozók

neve székheIye adószáma "Á nettó Ft bruttó Ft

Az Eladó saját te|jesítésének el|enértéke csak az alvállalkozók általi te|jesítés igazo|t kiegyenlítését kiivetően fizethető ki.

Vevő a kifizetés(eke)t az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: fu1.) 36/A. $-ában foglaltaknak megfelelően teljesíti.
Eladó _ az Art. 36/4. $-ában foglaltaknak megfelelően a fizetési határidő |rgyelembevételével Vevőhöz köteles benyújtani az adóhatóság által
kiállított együttes adóigazolást, vagy nyilatkozni ana vonatkozóan, hogy szerepel a köztafiozáSmentes adózói adatbázisban.
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