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Te|jes ellátás a|apú

Közvi|ágítási cé|ú vi||amos energia adásvéte|i szerződés

1. Szerződő felek

Amely létrejött egyrészről, Pásztó Város Önkormányzata' mint villamos energia
vásárló' a továbbiakban: Vevő

Székhelye: 3060 Pasztó' Kölcsey F. u. 35.

Allamháztartási az onosító szám: 7353l9

Adószáma: 1 5 4 50827 -2.. |2

Bankszámlaszáma 1 1,7 4 1024.1 5 450827-00000000

Képviselője: Sisrík Imre polgármester és dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

másrészről az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. mint villamos energia kereske-
dő, a továbbiakban: Eladó

Székhelye: 1 03 1 Budapest, Szentendrei uÍ.. 207.209.

Cégjegyzékszánra: 01- 10-0448 l 8

Adószáma: 12898019-z.44

Bankszámlaszáma l0402I42-49575549-53 5 5 1 065

Mérlegkör azonosító kódja: 15X-MVM--------B
Képviselője: Major György vezérigazgató, Németh Adám értékesítesi igazgató

(továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek.
kel:

2. EIőzmények

Felek tudomásul veszik' hogy Pásztó Város tnkormáÍyza|a a jelen Szerz<ídés tárgyában a
közbeszerzésekől szóló 2003. évi cXXx. törvény rendelkezései alapjárr közbeszerzési
eljárást folytatott le, és jelen szerződés ezen közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre.

Ennek megfeleloen Felek tudomásul veszik, hogy a közbeszerzési elj árás iratai, küIönösen az

ajánlattételi felhívrís és dokumentáció _ annak valamennyi mellékIetével egytitt _. valamint
Eladónak mint a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőj ének az aj ánlata a jelen szerződés
elválaszthatatlan részét képezik. Felek tudomásul veszik azt iS' hogy eltérés esetén
jogviszonyuka a ktizbeszerzési eljárás dokumentumaiban foglaltak az irányadóak. Az
ónkormányzat intézményei nevóben |olytatta le az eljárást, az egyes intézmények külön
szerződést kötnek eladóval és a korlátlan tolerancia sáv valamennyi intézményre érvényes.

3' A szerződés időtartama, teljesítési időszak

Felek ajelen szerződést 2012.01.01. napjátó| 20|3.|2.3|. napjáig tartó hatáIozott időtartam-
ra kötik, mely időtartam alatt az Eladó a közvilágítási cólú villamos energiát Vevő részére fo-
lvamatosan biztosíti a.
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A szerződött villamos energia mennyiség fogyasztási helyenként c. táb|ázata szerződés l . sz.
melléklete.

4. Energiadíj

Az energiadíj egységára nettó: l7'l5 HUF/kwh'
azaz tizenhét egész tizenöt HUF/kwh

mely egységár a szerződés időtartama alatt nem változhat.

A szerződéses ár Iarta|mazza a hatifukeresztezési díjat, a mérlegkör tagsági díjat, a villamos
energiátóI szó|ó 2007, évi LXXXVI. tv. 9-l3. $-aiban meghatározott és a 38912007. (XII.23.)
Kormányrendeletben, valamint a |0912007. (XIl'23.) GKM rendeletben szabályozott. meg-
újuló energiafonásból és hulladékból nyert energiával terme|t villamos energia terrnelésének
elősegítése érdekében az Atviteli Rendszerirányítótól a Kereskedők áItal kötelezően megvásá.
rolandó villamos energia (KÁT) mennyiségének és szabályozásárrak költségét.

A szerződéses ár nem tartalmazza a rendszerhasználati díj akat' a 2007 ' évi LXXXVI. tv. 147.

$-ában meghatarozott pénzeszközöket _ így a kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási díjat _,
az energia adót, az AFA-I, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő
egyéb adókat, illetékeket' díjakat, járulékokat és költségeket

5. A |eszállítandó mennyiség

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

A tárgyhónap % órás átlagteljesítményeire, valamint az elfogyasztott villamos energia nreny-
nyiségére vonatkozó adatokat a területileg illetékes Elosaói Engedélyes a mért 1/o órás terhe-
lési adatok összesítésével továbbítia az Eladónak.

Az Eladó és a Vevó közötti elszríLrnolás az Elosztói Engedélyes(ek) által közölt Vq orás adat.o-
kon alapul, a felek ezt tekintik az Átadott Vil|amos Energiának.

A profilos telephelyek esetén az elóre meghatározott MÉF-ek (Mértékadó Éves Fogyaszras1
alapján történik az elszámolás.

ó. Mennyiségi tolerancia sáv

A szerződött mennyiség 188.668 kwh. Vevő a megadott mennyiségtől különdíjmentesen
eltérhet, vagyis nincs minimális á|vételi kötelezettség, illetve maximális korlát.

7. Szám|ázás és fizetés

Yevő az elszámolási mérő mérési adatainak megfelelő mennyiségű villamos energiáért ener-
giadíjat köteles ftzetni az Eladó részére. Vevó köteles továbbá a rendszerhasználati drj. penz-
eszközök, így a kapcsolt termelésszerkezet.átalakítási díj. valamint a hatályos jogszabályok.
ban megállapított adók, illetékek megfizetésére.
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A Vevó előleget nem fizet. A leszállított villamos energia ellenér1ékének megfizetése az El.
adó által havonta, a teljesítést követően _ fogyasztási helyenként _ kiállított számla alapján
baÍki átutalással tőrténik, Íigyelemmel a Kbt. 305. $-ríra és az Art 36.A $.ának rendelkezései.
re.

A számla mellékletében az ajánlatkérovel (Vevővel) egyeztetett tartalmÍr részletes kimutatást
kell készíteni a csatlakozási pontoka vonatkozó felhasználásró1 és a költségekol.

A profilos fogyasztási helvek esetében az Éves Mértékadó Fogyasaás (MEF) |/l2 reszérol
készül a számla. Elszámolás éves szinten töfténik.

A profilos számlák elszámolási időszaka tárgyhó eső napjától tárgyhó utolsó napjáig tart.

Minden fél maga viseli a jelen szerződés kapcsán felmerülő összegek kifizetésével vagy foga.
dásával kapcsolatban az e1számoló vagy számlavezető bankj a által kivetett díjakat és kőltsé-
geket.

8. Késede|mes íizetés a Vevő részéről

Amennyiben a Vevő késedelembe esik az Eladónak teljesítendő fizetéssel, ktiteles az Eladó-
nak a meg nem flzetett ősszeg után késedelmi kamatot fiZetni. Mértéke: a Ptk. 301/A. $.ának
(2) és (3) bekezdésében meghatároZott'

15 napon tuli késedelmes teljesítés esetén az Eladó jogosult a szállítás szüneteltetésére, és
kezdemónyezheti a fogyasáó (Vevő) kikapcsolását az e1osaó hálózatbó1'

Vevo fizetési kötelezettségét azon a napon kell teljesítettnek tekinteni, amikor az Eladó bank-
ja a szirnlán feltüntetett öSSZeget Eladó bankszámláján jóváína.

9. Szerződést biztosító mel|ékkiitelezettségek, az Eladó köte|ezettségei

Eladó kötelezettséget vállal a Vevő által megrendelt villamos energia merrnyiség leszállításá.
ra, a lekötött villamos teljesítménynek a tel.jesítés helyén töftént biztosítására. Az Eladó által
szállított villamos energiát szerződésszerűen átadottnak kell tekinteni, amennyiben az E|adó
jelen Szerződés rendelkezései szerint a Vevó mindenkori igényének megfelelő mennyíségű
villamos energiáÍ az átviteli hálóZat valamely átadás-átvételi pontján betáplálta.

Eladó szerződésszegésének minősül a nem szerződésszeru, azaz a késedelmes teljesítés. A ké-
sedelmi kötbér mértéke: a késedelem minden naptári napj a utrírr a szerződött merrnyiségű vil-
lamos energia forintban meghatározott ellenértéke 365.<id részének a kétszerese.

l0. Adatvéde|em

A felek a Szerződéssel kapcsolatos okmanyokat és a Szerződésse1 kapcsolatosan tudomásukra
jutott információkat kizárólag a Szerződés teljesítésére használlratják Í.el. Felek hozzájárulnak
ahhoz, hogy a Szerződésse| kapcsolatosan a másik fél tudomására jutott információkat a má.
sik fél kezelje, fe|doIgozza és továbbítsa ajelerr Szerződésben foglalt kötelezettségei te1jesíté.
se, illeWe jogai érvényesítése érdekében.
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11. A Szerződés módosÍtása

A szerződés módosítása csak mindkét fé1 által aláífi írásos dokumentum útján lehetséges a

Kbt. 303. $-a szerint.

12. Irányadó jog' vitásügyek rendezése

A jelen Szerződésre a Magyar Köztrírsaság joga az Lrányadő, A szerzódésben nem szabályo.
zott kérdésekben a hatályos magyar jogszabá1yok, így e1sősorban a Kbt., a Polgári Törvény-
kön1v, a VET., a VET Vhr., és a VET végrehajtásara kiadott egyéb rendeletek rendelkezései,
továbbá az Eladónak a MEH által el|ogadott Űz|eÍszabá|yzata. illetőleg az E)'adő ASZF-jében
foglaltak az irányadóak. Az Eladó 1Jz|eÍszabá|yzata/Ászr-; e és ajelen szerződés kozötti eltó-

rés, tartalmi ellentmondás esetén a felek a jelen szerződésben Íbglalt szabályokat tekintik
irríLrryadónak és alkalmazandónak.

Vitás ügyeiket Felek elsősorban személyes egyeztetéSek útján rendezik. Ennek eredmén1te.
lensége esetén a Felek a hatáskönel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak.
Amennyiben valamely Fél a másik Fél nem teljesítése esetén a Szerződésben foglalt jogaival

nem él, ez nem értelmezhető úgy, hogy ajogosult Fél lemond az i|yen szetződésszegés esetén,

illetve bármely más vagy további mulasztás/szerződésszegés esetén a jogainak érvényesítésé-
ről'

|3' Zátó rendelkezések

A jelen Szerződést a Felek képviselői, elolvasás és közös értelmezós után, mint akaratukkal
mindenben mege1yezót,4 eredeti példanyban jóvríhagyólag írják alá.

Kelt: PásZtó, 2011 november hó 28. nap.

MVM
Major György
vezérigazgatő

Energiakereskedelmi ZRt.

Németh Adám
értékesítési igazgató

i. 11 ,1,r. l t/ / .r '-/
LXI--x.--- I ,n, ' fl'(' /
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Pásztó Város 0nkormiínyzata

Sisák Imre dr. Tasi Borbá]a
polgarmesl.er clmzelesloJegyzo
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Me1lékletek:

1 . sz. melléklet: Szerződött villamos energia mennyiség fogyasztási helyenként
2. sz. melléklet: beszedési megbízás benyújtására vonatkoző hozzá;in:tillás

'i'"i;



Szerződéssziitn: 28 | l20 I | /2

1. sz. me|lék|et: Szeződött villamos energia mennyiség foryasztási helyenként
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PásztT Városi Po|gármes.
terí Hivata|

3060 Pásztó, Ktlcsey
F. u. 35.

HU000220F1 I -500000000000002 1 0824 ÉttitÁsz t.tyrt.

94 334 188 668
PásztT Városi Po|gármes.
tera Hivatal 3060 Pászti, Kö|csey

F. u. 35.
HUOOO22oF41-

s00000000000005 1 234 I 4
ÉMÁsz Nyrt.

Pásztó Városi Po|gármes-
teri Hivatal 3060 Pásztó' Kö|csey

F. u. 35.
HU000220F41-

s00000000000005 12341 5
ÉtrrtÁsz t.lyrt.
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2. sz. melléklet: Beszedési megbízás benyújtására vonatkozó hozzájáru|ás

BESZEDÉSI MEGBÍZÁS BENYÚJTASÁRA. voNATKoZó HUZZ^J 
^RULÁS, 

FEL.
HATALMAZó NYILATKoZAT

Pásztó Város Önkormányzata mint Vevő; valamint az MVM Partner Energiakeres-
kedelmi Zrt. mint Eladó között 2011. november 28-án 2811201112 számon megkötött

közvi|áeítási célú vi|lamos energia szá|lítási szerződéshez

oTP Bank Nyr1. részére

Alulírott Pásztó Város Önkormányzat képviseletében Sisák Imre polgármester és dr. Tasi
Borbála címzetes főjegyző a Kbt. 99.s (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 305.$ (6) bekezdé-
sében meghatározott kötelezettségeknek eleget téve Pásztó Város Önkormányzata pénzÍor.
galmi szolgáltatój ának az oTP Bank Nyrt-nek

az a|ábbi hozzáiárulást adom" fe|hata|mazó n}'ilatkozatot teszem:

Pásztó Varos onkormányzata, mint a Kbt. 22.$ (i) bekezdés d) pontja szerinti ajánlatkérö a

fentiekben hivatkozott villamos energia szállítási szerződésben ajánlatkérőként (Vevőként)
szerződő fél a Kbt. 305.s (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülésének esetén hozzáiárul ah-

hoz, hogy az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt, mint nyertes ajánlattevőként (EIadó-

ként) szerződő fél a Pásztó Vii.ros Ónkormanyzata oTP Bank Nyr1.nél vezeÍeÍt 11741024-
1545o827-0o000000 számú számlája terhére beszedési megbízást nyújtson be az e1lenszolgál-
tatás vonatkozó ÍéSze tekintetében'

Egyuttal Pásztó Varos Önkormányzata képviseletében Sisák Imre polgármester és dr. Tasi
Borbála címzetes főjegyző fe|hata|mazza pénzforgalmi Szolgáltatóját. az oTP Bank Nyrt-t a

Kbt. 305. $ (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülésének esetére a beszedési megbízás telje.
sítésére, illetőleg hozzáiarul a beszedési megbízás teljesítéséhez.

Kedvezményezett megnevezése: MVM Partner Energiakeresked e|mi Zrt.

Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jel Zőszána:1ftf;.Í:b-,!.x[.?.qíh9....'.

Jelen felhatalmazó levél visszavonásig érvényes.

Je|en hozzá1éru\ás/felhatalmazó nyilatkozat nem vonatkozik arra aZ esetre, ha az ajánlattevő
a Kbt. 305.$ (3) bekezdés e), illetőleg f) pontja szerinti kötelezettségét nem teljesítette.

Kelt: Pásaó. 201 1. november 28.
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Tájékoztatásul a hivatkozott jogszabá|yi rendelkezések:

2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 99.$ (1)bek.:''Eredményes kr,zbeszerzési eljárits alapián a
szerződést a nyerÍes Szeryezettel (személlyel) (91 p ken írásban megkÖtni az ajánlati ./blhí-
vás, a dokumentácitj' a dokumentáció részeként kiadott szerződéStervezet, valamint az aj án-
lat tartalmának megfelelően, A szerződésnek tartalmaznia kell az eljdrás soran alkalma-
zott bírálati Szempontra tekintettel a nyertes ajánlat azon elemeit' amelyek értékelésre ke-
rüItek, valamint a 22, $ (1) bekezdése szerinti aj ánlatblrő esetében a 305' s 6) bekezdése
szerinti feltételek teljesülésének esetére az ajánlatbárő részéről a pénzforgalmi szolgáltató.
jának adott, a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulását' felhatalmazó nyi.
latkozatát' ''

Kbt. 305.$ (6),,Az ajánlatkérőként szerződő fél által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén,
a (3) bekezdés d) vagy g) pontja szerinti határidő eredménytelen elteltét követően, az a1án-

lattevőként szerződó féI _ a 99, $ (1) bekezdésében meghatározott _ az ajin|aIkérőként szer-
zódő fél által adott hozzájániás, felhatalmazó nyilatkozat alapj án beszedési megbízást
nyújthat be a22, $ (I) bekezdése szerinti aj ánlatkérő számlaszám szerint meghatrirozot" rze-
tési számlája terhére, az ellenszolgáltatás vonatkozó része tekintetében kivéve, ha az aJán|at-

tevő a (3) bekezdés e)' illetőleg f) pontj a szerinti kötelezettségét nem teuesítette
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