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Fö|dgáze||átási szez6dés

í. Szerződó fe|ek

Egyrészrő|, Pásztó Város Önkormányzata, mint fö|dgáz energia vásárló, a továbbiakban: VeVó

Székhe|ye: 3060 Pásztó' Kö|csey F. u.35.
Á||amháztartási azonosító sám: 7353l9
Adószáma: 15450827-2-12

Bankszám|aszám a: ||741024.|5450827 40000000
Képvise|ője: Sisák Imre polgrírmester és dr. Tasi Borbála

címzetes főjegyzó

másrészrő| a GDF SUEZ Energia Magyarország Zr|', mint fö|dgáz energia kereskedő, a továbbiakban:
EIadó

székhe|ye: 6724 szeged, Pu|czu.44'
Cégjegyzékszáma: Cg.06-10-000336
Adószáma: 13799047-244
Bankszám|aszáma: 13600019-10027260.20000563
Fo|dgáz ker. engedé|y szám: 23012009.
Képvise|ője: Németh Adrienn kereskede|mi igazgató

Tóth Sándor osztá|Wezető

az E|adó és a Vevő a továbbiakban együttesen: a Fe|ek között az a|u|írott he|yen és idóben az
a|ábbi feltéteIekke|:

2. E|ózmények

FeIek tudomásuI Veszik' hogy a Vevő je|en szerzódés tárgyában a közbeszerzésekrő| szó|ó 2003.
évi CXXIX. törvény rendelkezései a|ap'lán közbeszerzési e|járást fo|ytatott le, és je|en Szeződés
ezen közbeszerzési e|járás eredményeként jött |étre. Ennek megÍe|e|óen Fe|ek 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
aján|attevŐjének aján|ata a je|en Szerzódés részét képezik. Fe|ek tudomásu| Veszik azt is, hogy
e|térés esetén jogviszonyukra a közbeszerzési e|járás dokumentumaiban fog|a|tak az irányadóak'

3. A szerzódés ta]ta|ma

Az Eladó je|en Szerzódés a|apján köte|ezettséget vá||a| a szerzidésben meghatározott mennyiségLi
fö|dgáz e|adására a Vevő részére, a Vevó á|ta| megadott ütemezés szerint. Az E|adó minden
szükséges |épést megtesz annak érdekében, hogy a Rendszerirányító, a szá||itó' a Táro|ó és az
E|osztó a Szerzódés szerinti fö|dgázszállítást befogadja és jóVáhagyja' iIletve te|jesítse.

A VevŐ e Szerzódés aláírásával meghatalmazza az E|adót, hogy a kiszo|gá|ásához szükséges
rendszeÍhaszná|ati szerződéseket E|adó a saját nevében és Vevó javára megkösse.
Az E|adó teljes körú, a fö|dgázrendszer haszná|atát is biztosító fö|dgáze||átást nyújt Vevő részére,
amelyre tekintettel a VeVó az öt |ogszabá|y a|apján megilletT, a iélen szerzodés te|jesítéséhez
szükséges (sá||ítói' táro|ói, e|osztási) rendszerkapacitások tekintetében a rende|kezési jogot átadja
E|adó részére, i||etve megbízza E|adót' hogy a je|en SzerzÖdés teljesítéséhez szükséges
rendszerhaszná|ali szerződéseket a rendszerÜzeme|tetökkeI megkösse.
Az Átadási pont egy adott fe|haszná|ási he|y vonatkoásában a Vevó felhaszná|ási he|yét e||átó
fö|dgáz e|osáóvezeték a fe|haszná|ási he|y te|ekhatárára eső Végpontja' A fö|dgáz átadása a Vevő
részére az Atadási ponton történik' E|adó a je|en Szerzödésben rögzített fö|dgázmennyiség és
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te|jesítmény rende|kezésre á||ását ezen a ponton biaosítja. Vevó a fö|dgáá az Atadási ponton Veszi át
kizárólag saját felhaszná|ás cé|jábó|. Vevő az átvett fö|dgázt harmadik szemé|y számáía nem ad,ia
tovább, iIIetve a feIhasználási heIyrő| más területre nem Vezeti át'
A szerzódés szerinti Íö|dgázminŐség és átadási nyomás teljesítésének, Va|amint a kárveszé|y
átszá||ásának he|ye az Atadási pont'

4. A szerződés időtaÉama, te|iesítési idószak

A szerződés az a|áÍrás napján |ép hatá|yba' A fö|dgázszá||ítás megkezdésének idópontja: 20í2.
jú|ius í.én' 06.00 óra. A szerződés 2014. június 30-án 06.00 óráig tartó meghatározott idŐtartamra
szó| (|e.iárat napja).

5. Szerződésesmennyiség:

Vevő tervezett éves Íogyasztása: 14 670 m3
vevő tervezett fogyasztása a széÍződött időszakban |24 hónap): 29 340 m3.

A Fe|ek az alábbiakban rögzítik a Fogyasáási he|yre a szerzldéses idŐszakban szá||ítandó összes
fö|dgáz mennyiséget Va|amennyi intézmény vonatkozásában (szefzódött Fö|dgáz Mennyiség).

A felhaszná|ási he|yek szerződéses fö|dgáz mennyisége a szerződött havi mennyiségek alapján
(normá| m3):

. 
Szerzódéskótéskor kitöltendÓ az adott szrurződő intézmény fogyaszuísa a közbeszerzési eljiánás

dokument{ciójának 5. sz. mellékletét kepezri múszaki adatlap alapjrírr.

szerződési idószak A szerződött Eves Fö|dgáz Mennyiség [m"]

2012t2013 14 670 m3

2013t2014 14 670 m3

EV Hinap
szerződött fö|dgáz mennyiség
(normá| m3)

2012 jú |ius 8

augusáus 23
szepremoer 153

október 965
november 606
december 2535

2013 január 3677
Íebruár 31 16
marctus z,5zv
ápriIis 1063
május 160

lunrus 35
2012-2013 szeJződött men nyisége: 14 670 m3

2013 jú|ius 8

augusáus 23
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szeptember 153
október 965
november 606
december zcJc

2014 január rot I

február 3í 16
marcrus 2329
ápriIis 1063
május 160
jún ius 35

2013-201 4 szerződött mennyisége: 14 670 m3
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Kor|át|an toIerancia sáV, nincs minimá|is átvéte|i köteIezettség, i||etve maximá|is kor|át.

5.1. Te|jesítményJekötés és a Íö|dgáz minősége
5.1.1 .A szerződött te|jesítmény

A Fe|ek a Fogyasztási Helyre az a|ábbiakban rész|etezettek szerint rögzítik a
Szerződéses Időszakra Lekötött fö|dgáz te|jesÍtményt:

m"/h

Lekötött fö|dgáz te|jesítmény 25 850 't2750

12750

12750

2o1212013 gázévre 25

-zc
850

201312014 850

5.í '2.A fö|dgáz minősége
Az értékesített földgáz minősége megíe|e| az említett MSZ 1648:2000 2H je|Ú
gázcsoportra Vonatkozó szabvány elŐírásainak. A Fö|dgáz szagosított formában kerü|
átadásra a Vevónek. A Fe|ek a Fogyasztási He|yre az a|ábbiakban rögzítik a
Szerződött Fűtőértéket a szerződéses időszakra:

A szeízódött Fútőérték: 34,Oo +l-5o/o [MJ/ gnm3]

5.1.3. Terü|eti|eg i|letékes földgáze|osztói engedélyes:
Rész|etezve az 1 ' számú me||ék|etben.

6. szerződéses fö|dgáz ára

6.1. Mo|eku|a ár:

Po a gázdíj reíerenciaértéke az adott pénznemben kiíejezve
Po = 14.434 USD/GJ
A szerződés szerinti Po érték a szerzŐdés idŐtartama alatt Vá|tozat|an marad.
F az í %-os kéntarta|mú fűtóo|aj havi átlagárainak számtani középértéke UsD-ben, metrikus
tonnánként, az aktuális naptári negyedévet megelŐző 9 naptári hónap során. (Az 1%-os kéntartalmú
ftitőo|aj árait a'P|att's oilgram Price Report tarta|mazza az,'European Bu|k'' FoB Med. Basis |taly
részben. A havi jegyzésár a napi |egmagasabb i||. |ega|acsonyabb jegyzésekbő| kü|ön-kÜ|ön
meghatározott havi át|agok számtani középértéke 3 tizedesre kerekítve.)
F = ... ... USD/I

pn = p^ 'ío.s'9*o.s'l]" \ co F,)
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Fo Referenciaérték, ame|y az 1%.os kéntarta|mú íűtőo|aj 9 havi (2011.01.01{ó| 2011.10.31.-ig)
át|agára UsD/t.ban.
Fo = 639,145 USD|
G A 0,1%-os kéntarta|mú gázo|aj (tÜze|Őo|aj) havi át|agárainak sámtani középértéke USD.ben
metrikus tonnánként, az aktuá|is naptári negyedévet mege|őző 9 naptári hónap során. (A 0,1%-os
kéntarta|mú gázo|a) árait a 

''P|att's 
oi|gram Price Report tartalmazza az ',European Bu|k' FoB Med.

Basis ItaIy részben'
A havi jegyzésár a napi Iegmagasabb i||' Iega|acsonyabb jegyzésekbő| ktj|ön-kü|ön meghatározott havi
át|agok számtani középértéke 3 tizedesre kerekítve.)

G = ...... USD/I

Go Referenciaérték, ame|y a 0,1 %-os kéntarta|mú gázo|aj (tüze|Őo|aj) 9 havi (201 1 .01 .01-tő|
201 1 .10.31 ..ig) át|agára USD/tban:
Go = 920.823 UsD/t
Az Fo és Go értéke a szerződés időszak a|att nem Vá|tozik

A molekulaár negyedévente vá|tozik a tárgy negyedéV e|ső napját mege|őzó 9 hónap jegyzései
aIa pján '

Az árak nettó értékek. amely nem tartalmazza az ÁFA -t és az energiaadót.

Ha a Szerződés megkötését köVetően a szo|gá|tatás dí,iának meghatározására a|ka|mazott bármely
index' tényezó Vagy referenciaérték nem á|| rende|kezésre, i||etve közzététe|e megszűnik, E|adó a
Vevő egyidejLj értesítése me|lett jogosult azt o|yan index-sze|, tényezóve| vagy referenciaértékke|
helyettesíteni, ame|y a Szerzódés cé|jának megvalósításához a legköze|ebb ál|. Vevőnek jogában á||

az E|adő álta| meghatározott he|yettesítÓ index.sze|, tényezőVe| vagy referenciaértékke| szemben
kiíogást eme|ni, amennyiben igazo|ja, hogy annak alka|mazása számára jelentós hátrányt okoz. l|yen
esetben Fe|ek köte|esek egymássa| egyeztetni, és az a|ka|mazandó helyettesÍtő indexet, tényezŐt
vagy referenciaértéket közösen meghatározni. Ha az egyeáetés a kezdeményezéstó| számított 30
napon belü| nem vezet eredményre, bárme|yik Fé| kezdeményezheti a bírósági eljárás |efo|ytatását' A
bíróság e|térŐ döntéséig az E|adó á|ta| meghatározott indexet, tényezőt vagy referenciaértéket ke||
alkalmazni.

ó.2. Rendszerhaszná|atí díjak:

Rendszerhaszná|ati díjak számítása a mindenkori rendszerhasználati dí,iakró| szó|ó rendeIet
értelmében keíű|nek meghatáÍozá$a'(2012' január 1.jétő| Várhatóan a Magyar Energia Hivata| á|ta|
hozott határozat alapján) történik

A rendszerhaszná|ati díjak nem |aia|mazzák az adókat (ÁFA, energia adó, stb'), pótlékokat és egyéb
hatósági|ag e|óírt díjakat (MsZKsz dÚ stb')' de tar1a|mazák a szagosítás díját.

A rendszeÍhaszná|ati díj indu|ó ára: a mindenkoí érvényben |éVö tarifarende|etek a|apján, a je|en
szerződésben szerep|ő te|jesítmények, j||etve mennyiségek figyelembevételéVel.

A rendszerhaszná|ati díjakra vonatkozó szabá|yozás vá|tozása esetén a 6.2. pont szerinti
rendszerhaszná|ati díjat EIadó jogosu|t az árVá|tozásnak megfe|e|ően, a módosítás hatá|yba |épéséve|
megegyező időpontta| VeVőVel szemben érvényesíteni.

ó.3. szerzódéses ár:

A szerződéses ár a mo|eku|adíjat és a rendszerhaszná|ati díjat tartaImazza.

Telephely neve TeIephe|y címe

Forgalom
függet|en RHD
díjtételek
(Ftlév):

Forgalmi
díj
(FUGJ):

1. Pásztó Városi Po|gármesteri HiVataI
3060 Pásztó' Kö|csey F. u'

35.
763012,'.| 93,039
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'' i;



Szerződésszám: 28 | 1201 I l 3

A Szerzódéses íö|dgáz ára nem tarta|maz fogyasztási tÍpusú adókat' Vagy más, a je|en szerzŐdéshez
hason|ó jogÜgy|etekhez kapcso|ódó és a FeIek akaratátó| fÜgget|enü|, köte|ezendóen aIkaImazandó
köáerheket, kö'ltségeket, díjakat, i||etékeket i||etve más hason|ó díjelemeket, így kü|önösen álta|ános
forga|mi adót (AFA), az energiaadót, és a jogszabá|yban meghatározott mértékben és időtartamban a
GET 138/As szerinti pénzeszközt ame|yeket E|adó jogosu|t VeVőVe| szemben érvényesíteni, illetve
Vevőre áthárítani a mindenkoÍi jogi szabá|yozássa| összhangban, függetlenü| attó|' hogy az érintett
adó vagy más köáeher, kö|tség' díj' i||eték, i||etve egyéb dí.ie|em már a szerződés megkötése e|ótt is
|étezett, vagy csak aá köVetoen kerÜ|t bevezetésre. Az i|yen adók, Vagy más köáerhek, kö|tségek,
díjak, i||etékek' egyéb díje|emek módosítása esetén E|adó jogosu|t a díjvá|tozást -a módosítássa|
érintett téte|/díje|em díjvá|tozásnak megife|e|ően-, a díjmódosítás hatá|y |épéséve| megegyezó
időpontta| a VeVőVe| szemben érvényesíteni.
Az |\4szKsz díjnak az arra jogosu|t szervezet á|ta|i módosítása esetén E|adó jogosult a díjvá|tozást -a
módosítássa| érintett téte|/díje|em díjvá|tozásnak megfele|óen-, a díjmódosítás hatá|y |épéséve|
megegyező időpontta| a VeVőVeI szemben érvényesíteni'
A kibocsátásra kerÜ|Ő szám|a a fö|dgáz értékén tÚ|menően |aÍta|mazza a szám|a kibocsátás napján
hatá|yos magyar jogszabályok szerint a fö|dgáz eIadást terhe|ö adót (energiaadó, Árn stu.1' pottéiot
és egyéb hatósági|ag e|óírt díjakat.

7. IgénybejeIentés' teljesítménytú|lépés

7.1. lgény 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 beje|entési köte|ezettsége.

7.2. Te|jesÍtmény tú|lépés
Amennyiben VeVo a szerződésben meghatározott órai gázte|jesítményt egy adott átadás-átvéte|i
pont Vonatkozásában tú||épi' i||etve a te|jesítmény lekötés beje|entését e|mulasaja vagy
késede|mesen teszi meg, kártérítés fizetésére köte|es, ame|y magába fog|a|ja az E|adót terhe|ő
kötbér, pótdíjak és többletkö|tségek Vevóre sámított részének megÍizetését.

8. E|számolás' szám|ázás, Íizetési Íe|tételek

A Fe|ek közötti mennyiségi elszámo|ás alapja a VevŐ részére az Átadási Ponton átadott
fö|dgázmennyiség, i||etve az abbó| számított hőmennyiség képezi - a két tizedes.jegy pontosságú
át|ag íűtőérték adatok szorzatáVaI képzett energiamennyiség' MJ-ban kifejezve -, me|ynek
meghatározására a terü|etiIeg i||etékes eIosztó á|taI szoIgá|tatott adatok a|apján kerü| sor'
Szám|ázás oénzneme:

o RHD esetében: HUF
. Gázdij esetében: HUF. Az USD-ben rögzített fö|dgázár HUF.ra történő átvá|tása a

tárgyhónapot köVetŐ hónap 8. napján érvényes hivata|os MNB HUF/USD devizaárfo|yamon
történik' Amennyiben ez a nap munkaszÜneti napra, bankszÜnnapra Vagy devizakereskedési
szünnapra esik, akkor a következő munkanapon érvényes hivatalos MNB HUF/USD
devizaárfo|yamon történik az átVá|tás.

A szám|a |arta|mazza a fe|haszná|ási he|y(ek) azonosítására' Va|amlnt a fogyasztásra vonatkozó
adatokat.

Minden fe|haszná|ási he|yró| kü|ön-külÖn sám|a készü| a VeVŐ részére. E|adi az a|ábbi szám|ákat
nyújtja be Vevó részére.

8.l. Havi te|jesítmény díj szám|a

tl
I
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Az éves díj 1l12 Íészére, me|yet VeVŐ jogosu|t |egkésőbb a flzetési hatáÍidŐt mege|őző 15.
napig kézhez kapni.

Fizetési határidö a tárgyhónap e|só napja.

8.2. Havi gázdíj szám|a
E|adó VeVő íogyasztásáró| havi rendszerességge| szám|át á||Ít ki, me|y tarta|mazza a RHD
forga|omi díj részét is.
100 m3/h |ekötött te|jesítményű, il|etve az a|atÍi fe|haszná|ási helyek esetében a
közbeszerzési eljáÍás ajánIati dokumentációjának 3. számú me||ék|etében közölt navI
fogyasztási adatok a|apján havi részszám|át á||ít ki
számIa fizetési határideje a számla kézhezvételétől számított 15. nao. VeVó a kiá|tított
számlát átuta|ási megbízással egyen|íti ki.

Késede|mes fizetés esetén Vevő a Kbt. 306/A. s (1) bek. b) pontja a|apján a|ka|mazandó
Ptk' 301/A. s (2).(3) bekezdésében fogIaItak szerint késede|mi kamat megflzetésére köte|es.
VeVő késede|mi flzetése esetére a Kbt.99. S (1) bek. és 305. s (6) bek. szerint beszedési
megbízást enged péníorga|mi szám|ája terhére E|adó javára. Vevő nyi|atkozata jelen
szerzŐdés e|VáIaszthatat|an részét kéoezi.

9. szeaődést biztosító me||ékköte|ezettségek

Vevő á|taI fizetendő kötbérek
9.1. A|ul, íelÜ|Véte|ezésbő| eredő kötbér
A kor|át|an to|erancia miatt (nincs minimá|is átvéte|i köte|ezettség, i||etve maximális kor|át) a
VeVŐnek a|u|., vagy íelü|fogyasztási kötbérfizetési kötelezettsége nincs.

E|adó á|taI fizetendő kötbérek
9.2. Minőségi, mennyiségi és rendelkezésre á||ási hibábó| eredó kötbér

. Minőségi hiba esetén a nem megfe|e|ő jellemzőkke| |eszá|lított fö|dgáz mennyiségére
E|adó az aktuá|is gázár 20 o/o-ka| növe|t díját fizeti meg VeVő részére.

. A|u|szá||ítás és rendelkezésre á||ási hiba esetén E|adó a szerződés szerinti mennyiségbő|
|e nem szállított mennyiség díjának 20 o/o.átÍizeÍi meg VeVő részére.

Minőségi' mennyiségi és rende|kezésre á||ási hibábó| eredó kötbér e|számo|ása éves
szinten töÉénik.

10. szerződésszegés és következményei

A Fe|ek je|en SzerzŐdésben vá|la|t köte|ezettségeinek megszegése a vonatkozó határyos
jogszabá|yokban és a rendszerirányító, az e|osztó és az E|adő álta|ános szerzŐdési fe|tételeit
tarta|mazó Uzletszabá|yzatában meghatározott jogköVetkezmények a|ka|mazandóak.

,| í. Kor|átozás

A kor|átozás a hatá|yos jogszabályok a|apján történhet (je|enleg a 26512009. (X||. 1') Kofm. rende|et).
Az egyes fe|haszná|ási he|yekre vonatkozó kor|átozási kategóriát a jeIen szerződés 2. számú
me||ék|ete tarta|mazza'

Fö|dgáze||átási zavar vagy Fö|dgázellátási válságheIyzet miatt sztikségessé váIt fe|haszná|ás
kor|átozást a rendszeíirányító rende|i e| és irányítja, annak Végrehajtásáró| a rendszerirányító, a
fö|dgázszá||ítói' fö|dgáztáro|ói, és fö|dgáze|osáói engedé|yes a Magyar Energia Hivata| á|taI a
kor|átozható kategóriába tartozó fe|haszná|ói körben meghatározott kor|átozási sorrendben, a
szÜkséges |egkisebb mértékben és idltartamban köte|es gondoskodni. A 'iogszabá|yban e|őírtaknak
megíeIe|ően, a fentiek szerint e|rendeIt íeIhaszná|ói kor|átozás minden esetben a szo|gá|tatás
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jogszerű megtagadásának mjnősÜ|. Ebben az esetben a Vevőnek az eszerint rendelkezésre á||ó
te|jesítmény aIap'|án ke|| fogyasztói igénybeje|entését kia|akítania.

A megszakÍtható módon Iekötött te|jesítmény mértékéig a Vevő feIhaszná|ásának megszakítása nem
minősü| kor|átoásnak.
A Vevő kor|átozás e|rende|ése esetén köte|es a rendszerirányító, a fö|dgázszá|lító, fö|dgáztáro|ó
va|amint a fö|dgáze|osáó utasításait végrehajtani, és az ebbő| fakadó terheket jogszabá|yban
meghatározott módon Vise|ni, kivéve, ha VevŐ a jogszabá|yi rende|kezések a|apján nem korlátozható
ÍeIhaszná|ónak minősü|.

VeVó kijelentj' hogy tudomássa| bír a korlátozási besorolás hatá|yos szabá|yozásáró| és azok a|apján
ót terhe|ő köte|ezettségekrö|' e|járási szabá|yokró|.

12. Te|jesítés jogszerű megtagadása és vis maior

l2.1. Te|jesítés jogszerű megtagadása
EIadi részben Vagy egészben jogszer|.ien megtagadhatja a te|jesítést

a\ ha az E|adó múködési körén kívü| esŐ esemény követkeáében az átadás-átvéte| íe|téte|ei
megszűntek, Vagy csak kor|átozottan á||nak fenn' a fe|téte|ek heIyreá||ásái9 (Vis Maio''

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

c) Fö|dgáze||átási válsághe|yzet |. fokozata esetén a Magyar Energia Hivatal (MEH) á|ta|
jóváhagyott kor|átozási sorrend és szabályozás szerint, i||etve ||. fokozata esetén a
Magyar Köztársaság Kormánya áltaI e|Íende|t intézkedéseknek megfe|eIóen.

12.2. Vis Maior
Egyik Fé| sem tartozik fe|e|Ősségge| a je|en SzerzŐdésben fog|a|tak nem' Vagy nem
szerződésszerű teljesítése esetében, ha annak oka o|yan, az arra hivatkozó Fé| érdekkörén
kívü| fe|merÜ|t esemény vagy körÜ|mény, me|yet ésszertj módon nem tudott e|kerÜ|ni Vagy
e|hárítani, és ame|y az arra hivatkozó Fé| számára |ehetet|enné teszi a je|en Szerződésben
fogla|t köte|ezettségei te|jesítését. Ebben az esetben a Vis Maior fenná||tára hivatkozó Fé|
szerződéses kötelezettségei a|ó| o|yan idŐtartamra és mértékben mentesü|' amely során
i||etve amennyiben e köte|ezettségek te|jesítését a Vis Maior esemény megakadá|yozza' A Vis
Maior eseményre hivatkozó Fé| mentesü|ése esetén a mentesÜ|és mértékéig a másik Fé| is
mentesü| a Szerződés a|apján fenná||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
je|en szerződés a|apján esedékes bárme|y összeg kiíizetésének e|mu|asztására'

Vis Maior esemény bekövetkezte esetében az arra hivatkozó Fé| a |ehetséges |egrövidebb
idon be|ü| köte|es a másik Fe|el értesíteni, és egyidejűleg tájékoáatni a Vis Maior Várható
időtartamáró| és a je|en szeízldést érintó hatáSáró|. Köte|es továbbá minden tŐ|e e|várhatót
megtenni a Vis Maior esemény megszÜntetése, e|hárítása, következményeinek enyhítése
érdekében' A Vis Maior alapján szerződéses köte|ezettségei a|ó| mentesítést kére|mezŐ Fé| a
másik Fé| kérésére a Vis Maior esemény fenná|ltát, körÚ|ményeit hite|t érdem|ó módon az
annak igazo|ásáuI szoIgáló dokumentumok csato|ásával igazoIni köte|es.

Nem minŐsü| Vis Maiornak a Szerzodés te|jesítéséhez szükséges jóVáhagyások' engedé|yek,
feIhatalmazások hiánya, i||etve a Vevő pénzügyi nehézsége.

í3. AdatvédeIem

A fe|ek a Szerződésse| kapcsolatos okmányokat és a szerződéssel kapcso|atosan tudomásukra
jutott információkat kizáró|ag a Szerződés te|jesítésére haszná|hatják fel' Fe|ek hozzájáru|nak
ahhoz, hogy a SzerzŐdéssel kapcso|atosan a másik íé| tudomására jutott információkat a másik
fé| keze|je, fe|dolgozza és továbbítsa a je|en SzerzŐdésben fog|a|t köte|ezettségei teljesítése
i||etve jogai érvényesítése érdekében.
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14. A Szerződés módosítása

A szerzódés módosítása csak mindkét fé| á|ta| a|áírt írásos dokumentum útján |ehetséges a Kbt.
303. S szerint.

í5. Irányadó jog' vitás Ügyek rendezése

A je|en Szerződésre a Magyar Köztársaság joga az irányadő. A szerzódésben nem, vagy e|téróen
nem szabá|yozott kérdésekben, i||etve a szeíződésben szerep|ó íoga|mak tekintetében a
fö|dgázeI|átásró| szó|ó 2008. éVi XL. törvény és az annak végrehajtásáró| szó|ó 19/2009 (|.30')
Korm. Rende|et és az egyéb fö|dgázipari jogszabá|yok, az E|adó mindenkor hatá|yos Fö|dgáz
kereskedelmi Uz|etszabá|yzata, a terü|eti|eg il|etékes fö|dgáze|osztói engedélyes
üzletszabá|yzata, az Uzemi és Kereskedelmi szabá|yzat, a Polgári Törvénykönyv és a hatá|yos
egyéb magyar jogszabá|yok irányadók. Vitás ügyeiket Fe|ek eIsősorban személyes egyeztetések
útján rendezik. Ennek eredményte|ensége esetén a Vitás kérdések e|bírálására a Felek a
hatáskörre| és illetékességge| rende|kező bírósághoz fordu|nak. Amennyiben Va|ame|y Fé| a
másik Fé| nem te|jesítése esetén a szerződésben íog|a|t jogaiva| nem é|' ez nem érte|mezhető
Úgy' hogy a jogosu|t Fé| |emond az i|yen szerzódésszegés esetén i||etve bárme|y más vagy
további muIasáás/szerzódésszegés esetén a jogai érvényesítésérrl.

16. vegyes rende|kezések

A je|en Szerződést a Fe|ek képvise|ői, e|o|Vasás és közös érte|mezés után, mint akaratukka|
mindenben megegyezŐt, 4 pé|dányban 'ióVáhagyóla9 írják alá.

Pásztő,2011 ' november 28. ' GEF $i.i:i:l
' Ener$ia !$a!":', .:i'::'-'1.
7áÍikönÍsn MÜköu{ -|!:|:l!;.illajag

U\-.ut k:"0
Németh Adrienne - Tóth Sándor

Kereskedelmi igazgató - osztá|yvezetŐ

GDF sUEz Energia Magyarország Zrt.

Eladó
képviseIetében

Mel|ékIetek:
,|. sz' me||ék|et: Felhaszná|ási he|yek Iistája

2' sz. me||ék|et: Kor|átozási kategória fe|haszná|ási helyenként

3. sz' melléklet: Beszedési megbízás benyújtására vonatkozó hozzé4áru|ás

4' sz. me||ék|et: A te|jesítésbe bevont (10% a|atti és fe|etti) a|Válla|kozók megnevezése

r\n
', Ir' f ('

.|"A Á ,'/. l) |v 'A. : \. í \

Sisák Imre dr. Tasi Borbála
polgármester " címietes Íőjegyző

Pásáó Város tnkormányzata
VeVŐ

képViseIetében
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1. sz. me|lék|et: valamennyi fe|használási he|y |istája.

Pásáó Városi
Po|gármesteri Hivata|

3060 Pásáó'
Kö|csey F. u. 35. 39N1 10302131000N

. 
szerzódéskötéskor az aktuális intézményét kivéve a többi törlendő
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2. sz. me||ék|et: Kor|átozási kategória fe|haszná|ási he|yenként
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3.sz. me||ék|et: Beszedési megbízás benyújtására vonatkozó hozzájáru|ás

BEszEDÉs| MEGBízÁs BENYÚJTÁSÁRA VoNATKozi HozzÁJÁRULÁs. FELHATALMAZÓ
NYILATKOZAT

Pásztó_Váro: önkormányzata, mint Vevő; va|amint a GDF sUEz Energia Magyaro rszág Zrt.
mint E|adó között 2011. november 28-án 2811201113 számon megköiött foldgáz energia

szá||ításí szenődéshez

oTP Bank Nyrt' részéÍe

Alulírott Pásztó Varos onkormányzat képviseletében Sisák Imre polgármester és dr. Tasi Borbála
címzet€s Íőjegyző a Kbt. 99.$ (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 305'$ (6) bekezdésében
meghatározott kötelezettségeknek eleget téve Pásáó Varos onkormí.rryzata pénzforgalmi
szolgáItatójának az oTP Bank Nyrt.nek

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

Pásáó Város Önkormányzata, mint a Kbt. 22.s (1) bekezdés d) pontja szerinti aján|atkérŐ a
fentiekben hivatkozott fö|dgáz energia szá||ítási szerzŐdésben ajánIatkérŐkéÁt (VeVóként) szerződő fé|
a Kbt. 305's (6) bekezdése szerinti fe|téte|ék te|jesü|ésének esetén hozzáiárul ahhoz, hogy a GDF
SUEZ Energia Magyarország Zrt', mint nyertes aján|attevóként (E|adóként) szerződŐ fé| a Pásáó
Város onkormányzata oTP Bank N}Í-nél vezetett ||7 41024-15450827-00000000 szé|rílí számlája
terhére beszedési megbízást nyújtson be az ellenszolgáltatás vonatkozó része tekintetében.

Egyúttal Pásaó Vríros onkormányzata képviseletében Sisák Imre polgármester és dr. Tasi Borbála
cimzetes Íőjegyző Íelhatalnazza pénzforgalmi Szolgáltatóját, az oTP Bank Nyrt-t a Kbt. 3o5. s (6)
bekezdése szerinti fe|téte|ek te|jesü|ésének esetére a beszedési megbízás te|jesítésére, i||ető|eg
hozzáiáru| a beszedési megbízás le|jesítéséhez.

Kedvezményezett megnevezése: GDF SUEZ Energia Magyarország zrt.
Kedvezményezett fizetési szám|ájának pénzforgalmi je|zöszáma: .l 3600019..l oo27260-20000563

Je|en fe|hataImazó |evé| visszavonásig érvényes.

Je|en hozzájáru|ás/fe|hata|mazó nyi|atkozat nem vonatkozik arra az esetre, ha az aján|attevő a Kbt.
305.s (3) bekezdés e), i||ető|eg f) pontja szerinti köte|ezettségét nem te|jesítette.

Ke|t: Pásztó, 201 1 . november 28.

Sisák |mre polgármester és dÍ. Tasi Borbála címzetes fójegyz<!

TáiékoáatásuI a hivatkozott ioqszabá|Vi rendeIkezések:
2003. évi CXX|X. törvény (Kbt.) 99.s (1) bek.: ,,Eredményes kizbeszerzési e|járás alapján a
szenődést a nyeftes szervezettel (személlyel) (91' s) ken Írásban megkötni az ajánlati retiiias' a
dokumentáciT, a dokumentáciT részeként kiadoft szenŐdéstervezet, Valamint az ajánlat taftalmának
megfelelően. A szenódésnek taftalmaznia kell - az etjárás során alkalmazott birálati szempontra
tgklntettel - a nyeftes ajánlat azon elemeit, amelyek éftéketésre kerültek, Va|amint a 22. s ()bekezdése szerinti ajánlatkérö esetében a 305. s G) bekezdése szeinti feltételek te|iesütésbnek
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esetére az ajánlatkérr részéröl a pénzforgalmi szolgáltatTjának adott, a beszedési megbízás
teljesítésére von atkozT hozzájárulását, fel hatalmazl nyitatkozatát.',

Kbt. 305.s (6) ,,Az ajánlatkérőként szerződl fél által igazott szenŐdésszerú Íe''esífés esetén, a (3)
bekezdés d) vagy g) pontja szeinti hatáidŐ eredménytelen ettettét követően' az ajánlaftevőként
szerzidő fél - a 99. $ (1) bekezdésében meghatározott _ az ajánlatkéröként szenldl fé| áttat adott
hozzájárulás, telhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást nyúÍhat be a 22. s ft)
bekezdése szerinti ajánlatkérő számlaszám szerint meghatározott fizetési számlája terhére, az
el|enszolgáltatás vonatkozl része tekintetében kivéVe, ha az ajántattevl a (3) bekezdés e), ittetiag
D pontja szerinti kötelezettségét nem teljesítette."

\"r
\

)
\..(-\J

L2t13



Szerződésszám: 28| 120| 1 /3

4.sz. meIléklet: A te|jesítésbe bevont (10% a|atti és fetetti) a|vá||aIkozók megnevezése

A szám|ák kifizetéséhez a Kbt 305.s 3) bekezdés b) pontja szerint E|adónak meg ke|| nevezni az á|ta|a a te|jesítésbe bevont (1oyo a|attiés fe|etti)
aIvá||aIkozókat.

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

A|vá||aIkozó részesedése a szerződés te|jesítésébőt

neve székhe|ye adószáma % nettó Ft bruttó Ft

Az E|adó saját te|jesítésének elIenértéke csak az a|vá||aIkozók á|taIi teljesítés igazott kiegyentítését követően fizethető ki.

V€vő a kifizetés(eke)t az adózás rendjéró| szó|ó 2003. évi Xc||. törvény (a továbbiakban: Art.)36/A. s-ában fog|a|taknak megfele|ően te|jesíti. E|adó - az
Art. 36/A' s.ában Íoglaltaknak megfe|e|ően - a fizetési határidő figye|embevételéVel Vevőhöz köteÉs benyúltani az adóha-tóság álta| iiá||ított egyÜttes
adóigazo|ást' Vagy nyi|atkozni arra Vonatkozóan, hogy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
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