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Te|jes e||átás aIapú
álta|ános fe|haszná|ási cé|ú vi||amos energia adásvéte|i szerződés

l. Szerződő fe|ek

Amely létrej ött egyrészről, Pásztó Város Önkormányzata, mint villamos energia
vásárló, a továbbiakban: Vevő

Székhelye: 3060 Pásáó, Kölcsey F. u' 35.
í ''A l|amháZtartáSi azonosító szám: 735319

Adószáma: 1 5450827 -2-12

Bankszámlaszám a: 1 17 4| 024-1 5 450827-00000000

Képviselője: Sisák Imre polgrármester és dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

másrészről az MVM Partner Energiakereskede|mi ZÉ. mint villamos energia kereske-
dő, a továbbiakban: Eladó

Székhelye: 103 l Budapest, Szentendrei,it. 201.209,
Cégjegyzékszáma: 01 - 10-0448 l 8

Adószáma: 12898019-2-44

Bankszámlaszrírna: 10402142-49575 549-53 5 5 1065

Mérlegkör azonosító kódja: 15X.MVM--------B
Képviselője: Major György vezérigazgaló, Németh Adám értékesítési igazgató

(továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott helyen és időben az atábbi feltótelek-
kel:

2. Előzmények

Fe1ek tudomásul veszik, hogy Pásztó Város Önkormányzata a jelen Szerződés tárgyában a
közbeszerzésekől szóló 2003. évi cXXx. törwény rendelkezései alapján közbeszerzési
eljarást folÍatott le, és jelen szerződés ezen közbeszerzési elj árás eredményeként jött létre.
Ennek megfelelően Felek tudomásul veszik, hogy a közbeszerzési eljarás iratai, különösen az
ajránlattételi felhívás és dokumentáció _ annak valamennyi mellékletével együtt , valamint
Eladónak mint a közbeszerzési elj árás nyertes aj rínlattevőj ének az ajánlata a jelen szerződés
elválasáhatatlan részét képezik. Felek tudomásul veszik azt iS, hogy eltérés esetén
jogviszonyuka a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban foglaltak az irányadóak' A
közbeszerzési eljarás eredmónyeképpen aZ egyes intézmények külön szerződéseket kötnek
eladóva1, a korlátlan tolerancia sáv valamennyi szerződésre érvényes.

3. A szerződés időtartama, teljesítési időszak

Felek ajelen szerződést 20|2,01.01. napjától 2013.12.31. napjáig tartó határozott időtartam-
ra kötik, mely időtartam alaÍt az E|adó az általános |ellrasználású villamos energiát Vevő ré-
szére folyamatosan biztosítj a.
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A szerződött villamos energia mennyiség fogyasztási helyentént c. táb|ázata szerződés 1' sz.
mellékletét képezi'

4. Energiadíj

Az energiadíj egységára nettő,l 22,04 HUF/kwh,
azaz huszonkettő egész négy század HUF/kwh

mely egységar a szerződés időtartama alatt nem változhat.

A szerződéses Í!Í ÍaÍÍa|mazza a hatarkeresáezési díjat, a mérlegkör tagsági díj at, a villamos
energiáról szólő 2007, évi LXXXVI. tv.9-13' $.aiban meghatározott és a 38912007. (XII.23.)
Kormányrendeletben, valamint a 1091200.7 . (XII.23.) GKM rendeletben szabályozott, meg.
újuló energiafonrísból és hulladékból nyert energiával termelt villamos energia az Átviteli
Rendszerirányítótó1 a Kereskedők által kötelezően megvásárolandó (KÁT) mennyiségének és
szabályozásának költségét.

A szerződéses ár nem taftalmazza a rendszerhasználati díj akat, a2007. évi LXXXVI. tv. 147.
$-ában meghatrírozott' pénzeszközöket _ így a kapcsolt termelésszerkezet átalakítási díjat _, az
energia adót, az AFA-I, valamint a vonatkozó jogszabályok alapj án esetlegesen felmerülő
egyéb adókat, illetékeket' díj akat, járulékokat és költségeket.

5. A leszállítandó mennyiség

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

A tárgyhónap % órás áÍ|agleljesítményeire, valamint az elfogyasztott villamos energia meny-
nyiségére vonatkozó adatokat a területileg illetékes Elosztói Engedélyes amértYq órás terhe-
lési adatok összesítésével továbbítja az Eladónak.

Az Eladó és a Vevő közötti elszámolás az Elosaói Engedélyes(ek) által közölt Vl órás adato-
kon alapul, a felek ezt tekintik az Atadott Villamos Energiának.

A profilos telephelyek esetén az előre meghatározott MÉF.ek (Mértékadó Éves Fogyaszras]
alapj án történik az elszámolás az Eladó közbeszerzési eljárás során tett ajánlatában megjelölt
időszak szerint.

6. Mennyiségi to|erancia sáv

A szerződött mennyiség 118.056 kwh. Vevő a megadott mennyiségtől különdíjmentesen
eltérhet, vagyis nincs minimális átvételi kötelezettsés. illetve maximális korlát.

7. Számlázás és Íizetés

Yevő az elszríLrnolási mérő mérési adatainak megfeleló mennyiségii villamos energiáért ener-
giadíjat köteles ftzeÍn:i az Eladó részére. Vevő köteles továbbá a rendszerhasználati díj, pénz-
eszközök, így a kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási díj, valamint a hatályos jogszabályok-
ban megálIapított adók. iIIerékek megfizetésére.
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A Vevő előleget nem fizet' A leszállított villamos energia ellenértékének megfizetése az El-
adó ríltal havonta, a teljesítést követően - fogyasztási helyenként _ kiállítottizámla alapj án
banki átutalással történik, figyelemmel a Kbt. 305. $-ára és az Art 36.A $-anak rendelkezJser-
re.

A számla mellékletében az ajránlatkérővel (Vevővel) egyeztetett tartalmú részletes kimutarasr
kell készíteni a csatlakozási pontoka vonatkozó felhasználásról és a költsésekől.

A profilos fogyasztási helyek esetében az Éves Mértékadó Fogyasztás (MÉF) 1/12 részéről
készül a számla. Elszámolás éves szinten történik.

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

Minden fél maga viseli ajelen szerződés kapcsán felmerülő összegek kifizetésével vagy foga-
dásával kapcsolatban az elszámoló vagy számlavezető bankja ált;l kivetett díjakat és könse-
geket.

8' Késedelmes fizetés a Vevő részérő|

Amennyiben a Vevő késedelembe esik az Eladónak teljesítendő fizetéssel, köteles az Eladó-
nak a meg nem fizetett cisszeg után késedelmi kamatot fiZetni. Mértéke: a Ptk. 301/A. Q-ának
(2) és (3) bekezdésében meghatarozott.

15 napon túli késedelmes teljesítés esetén az Eladó jogosult a szállítás Szt-ineteltetésére, es
kezdeményezheti a |ogyasztó (Vevő) kikapcsolását az elosztó hálózatból.

Vevő fizetési kötelezettségét azon a napon kell teljesítettnek tekinteni, amikor az Eladó bank.
ja a számlán feltüntetett összeget Eladó bankszrírnláján jóváírta.

9. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek, azE|adó kötelezettségei

Eladó kötelezettséget váIlal a Vevő által megrendelt villamos energia mennyiség leszállításá.
Ia, a lekötött villamos teljesítménynek a teljesítés helyén történt biztosításríra. Az Eladó által
sáIlított villamos energiát szerződésszerűen átadottnak kell tekinteni, amennyiben az EIadó
jelen Szerződés rendelkezései szerint a Vevő mindenkori igényének megfelelő merrnyiségű
villamos energiáÍ, az átvite1i hálóZat Valamely átadás-átvételi pontján betáp1álta.

Eladó szerződésszegésónek minősül a késedelmes teljesítés. A késedelmi kötbér mértéke: a
késedelem minden naptari napja után a Szerződött mennyiségű villamos energia forintban
meghatÍlÍozott ellenértéke 365-öd részének a kétszerese.

l0. Adatvéde|em

A felek a Szerződéssel kapcsolatos okmányokat és a Szerződéssel kapcsolatosan tudomásukra
jutott információkat kizárólag a Szerződés teljesítésére használhatjrík |el. Felek hozzájárulnak
ahhoz' hogy a Szerződéssel kapcsolatosan a másik fél tudomására jutott információkat a má-
sik fel kezelje, feldo|gozza és továbbítsa aje1en Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesíté-
se, illetve jogai érvényesítése érdekében.
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11. A Szerződés módosítása

A szerződés módosítása csak mindkét fél által aláír1 írásos dokumentum útián lehetséses a
Kbt.303. 6-a szerinr.

l2. Irányadó jog, vitásügyek rendezése

A jelen Szerződésre a Magyar Köztársaság joga az irányadó. A szerzodésben nem szabályo-
zott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, így elsősorban a Kbt., a Polgari Törvény-
könyv, a VET', a VET Vhr., és a VET végrehajtásara kiadott egyéb rendeletek rendelkezéscl,
továbbá az Eladónak a MEH által elfogadott Üz\etszabá|yzata. illetőleg az Eladó Ászr.-;euen
|oglaltak az irányadóak. Az Eladó Üz|etszabá|yzata1Ászn-;e és ajelen szerződés közotti elté-
rés, tartalmi ellentmondás esetén a felek a jelen szerződésben foglalt szabályokat tekintik
Írányadónak és alkalmazandónak.

Vitás ügyeiket Felek elsősorban személyes egyeztetések útján rendezik. Ennek eredménye-
lensége esetén a Felek a hatáskörrel és ílletékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak' A pe-
reskedés nyelve a magyar. Amennyiben valamely Fél a másik Fél nem teljesítése esetén a
Szerződésben foglalt jogaival nem él, ez nem értelmezhető úgy, hogy a jogosult Fél lemond
az llyen szerződésszegés esetén, illetve bármely más vagy további mulasztás/szerződésszegés
esetén a jogainak érvényesítéséről.

13. Záró rendelkezések

A jelen Szerződést a Felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben meg egyezőt,4 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá'

Kelt: Pásáó, 201 1 november hó 28' nap.

Szerzödésszám: 28 1 l201 l/l
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Pásztó Város onkormányzata
Sisák Imre dr, Tasi Borbála

polgámester címzetesfőjegyző

ergiakereskedelmi ZRt.

Nómeth Ádám
értékesítési igazgat.óvezérigazgató

Mellékletek:

1. sz. melléklet: SZerződött villamos energia mennyiség fogyasztási helyenként
2. sz. melléklet: beszedési megbízás benyújtására von aÍkoző hozzájárulás
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Szerződéssziím: 28I |20 I I / 1

1. sz. me||ék]et: Szerződött vi||amos energia mennyiség foryasztási helyenként
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2. sz. mellék]et: Beszedési megbízás benyújtására vonatkozó hozzá'iáru|ás

BESZEDÉSI MEGBÍZÁS BENYÚJTÁSÁRA voNATKo Zi H1ZZ^JÁRULÁS, FEL.
HATALMAZó NYILATKoZAT

Pásztó Város Önkormányzata mint Vevő; va|amint az MVM Partner Energiakeres-
kede|mi Zrt. mint E|adó között 2011. novemlrer 28.án 28712011/l számon megki'tött

álta|ános felhaszná|ású vi|Iamos energia szállítási szerződéshez
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oTP Bank Nyrt. részére

Alulírott Pásaó Város Önkormányzat képviseletében Sisák Imre polgármestel és dr. Tasr
Borbála címzetes főjegyző a Kbt. 99.$ (l) bekezdésében, valamint á rut. :os.5 (6) bekezdé-
sében meghatározott kötelezettségeknek e1eget téve Pásztó Város Önkormánvzata pénzfor.
galmi szolgáltatójának az oTP Bank Nyr1-nek

Pásztó Varos onkormányzata' mint a Kbt.22.$ (1) bekezdés d) pontja szerinti ajánlatkéró a
|entiekben hivatkozott vii]amos energia szállítási szerződésben ajánlatkérőként (Vevőként)
szerződő fél a Kbt. 305.$ (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülésének esetén hozzájarul ah-
hoz, hogy az MVM Partner Energiakereskedelmi ZrÍ., mint nyer1es ajánlatteuot*t 1rtuoo-
ként) szerződő fél a Pásáó Viiros tnkormányzata oTP Bank Nyrt-nél vezetet 11741024-
l 5450827-00000000 számú számlája terhére beszedési megbízást nyújtson be az el1enszolgál.
tatás vonatkozó része tekintetében.

Egyúttal Pásztó Város Önkormányzata képviseletében Sisák Imre polgátmester és dr. Tasi
Borbála címzetes főjegyző fe|hata|mazza pénzÍbrgalmi szolgáltatójat, az oTP Bank Nyft-t a
Kbt. 305. $ (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülésének esetére á beszedési megbízás telje-
sítésére, illetőleg hozzájan:J a beszedési megbízás teljesítéséhez.

Kedvezményezett megnevezése: MVM Partner Energiakereskede|mi Zrt.
Kedvezményezett fizetési számlájanak pénzforgalmi je1zőszáma:4o\o?1,1'. \99+gr,a ^

539tr1o6í

Jelen felhatalmazó 1evél visszavonásig érwényes.

Jelen hozzáj árulás/felhatalmazó nyilatkozat nem vonatkozik arra az esetÍe. ha az aiánlattevo
a Kbt. 305.$ (3) bekezdés e), illetőleg f) pontja Szerinti kőtelezettsegét nen] teljesitÁtte.

I
Kelt: Pásztó. 201 1. november 28'
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Ajánlatkérő képviselője
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Táj ékoáatásul a hivatkozott j ogszabályi rendelkezések:
2003. évi CXxx. törvény (Kbt.) 99.$ (1)bek.:,,Eredményes kÖzbeszerzési etjárás alapján a
szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) (91' il kell írásban megkötni az ajanla|i.felhí-
vás, a dokumentóció, a dokumentáció részeként kiadott szerződéStervezet, valamint az aján-
lat tartalmának megfelelően. A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljdras során alkalma-
zott bírálati szempontra tekintettel . a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre ke-
rültek, valamint a 22. f (1) bekezdése szerinti aj ánlatkérő esetében a 305. $ (6) bekezdése
szerinti feltételek teljesalésének esetére az ajánlatúrő részéről a pénzforgalmi szolgáltató-
j ának adott, a beszedési megbízás teljesítésére vonaÍkozó hozzájárulásót, felhatalmazó nyi-
latkozatát. ''

Kbt. 305.$ (6) ''Az ajálrlatkérőként szerződő fél által igazolt szerzódésszerú teljesités esetén,
a (3) bekezdés d) vagy g) pontja szerinti határidő eredménytelen elteltét követően, az aján-
lattevőként szerződő fél - a 99. $ (1) bekezdésében meghatározott - az ajánlatkérőként szer-
ződő fél által adott hozzájátru|ás, felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást
nyújthat bea22' $ (1) bekezdése szerinti ajrínlatkétő szám|aszám szerint meghatiírozott r1ze-
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 teljesítette.,'


