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VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
(tervezet)
2.rész
amely létrejött egyrészről
TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT, mint vevő, (a továbbiakban: Vevő)
Székhelye:
5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos utca 135.
Képviseli:
Markót Imre polgármester
Törzskönyvi szám:
732769
Adószáma:
15732767-2-16
másrészről
……………………………………… , mint Eladó (a továbbiakban: Eladó),
Székhelye:
Képviseli:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Számlavezető pénzintézet neve:
Bankszámlaszáma:
Kereskedői engedély száma:
(a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” vagy „Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi
feltételekkel:
PREAMBULUM
(A) A Vevő, mint ajánlatkérő a „Villamos energia beszerzés a 2019. évre” tárgyban a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész 113. §
szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le (EKR azonosító: ………………).
(B)

A beérkezett ajánlatok mindenre kiterjedő és részletes vizsgálatát követően az ajánlattételi
felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban, valamint az egyéb jogszabályokban rögzített
feltételeket is figyelembe véve a Vevő 2018. …………hó …… napján eredményt hirdetett. Eladó
adta a legalacsonyabb áru ajánlatot és lett az eljárás nyertese a közbeszerzési eljárás 1. része
tekintetében (1. rész: Közvilágítási felhasználási célú villamos energia beszerzése).

(C)

Szerződő Felek megállapítják, hogy a Szerződésben szabályozzák együttműködésüket és a Felek
jogait és kötelezettségeit érintő minden olyan kérdést, melyek a Felek Szerződéses jogviszonyára
alkalmazandók. A Felek kapcsolatuk fő alapelveként deklarálják, hogy mindenkor a piaci
tisztesség és a kölcsönös együttműködés fokozott követelményei szerint kívánnak eljárni.

(D)

A Szerződés célja, hogy meghatározza mindazon feltételeket, melyek alapján a Felek jogaikat
érvényesítik, a kölcsönösen megállapított szolgáltatásokat, illetve kötelezettségeket teljesítik.

(E)

Az Eladó kijelenti, hogy vele szemben csőd-, felszámolási vagy végrehajtási eljárás nincs
folyamatban, illetve ilyen eljárások bekövetkezésének veszélye nem áll fenn. A Kereskedő
vállalja, hogy a másik Felet haladéktalanul értesíti, amennyiben olyan körülmény merülne fel,
amely jelen pontban foglalt valamely eljárás kezdeményezését eredményezheti.-
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A Szerződő Felek a jelen adásvételi szerződést a közbeszerzési eljárásban a Vevő, mint Ajánlatkérő
Ajánlati felhívása, Közbeszerzési Dokumentációja, egyéb közbeszerzési dokumentumok, valamint az
Eladó, mint nyertes Ajánlattevő ajánlata szerint kötik meg.
1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, A TELJESÍTÉS IDŐTARTAMA
1.1. Jelen szerződés teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli villamos energia adásvételi
szerződés.
1.2. Jelen szerződés tárgya a magyar átvételi hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos
minőségű villamos energia (közvilágítási felhasználású) tulajdonjogának Vevő javára történő
átruházása, teljes ellátás alapú szerződés keretében, menetrendadási kötelezettség nélkül, a
közbeszerzési dokumentumokban felsorolt Vevőre vonatkoztatva meghatározott fogyasztási helyekre,
1.068.244 kWh mennyiségben, valamint a jelen pontban meghatározott villamos energia Vevő általi
átvétele, továbbá a vételár Vevő általi kiegyenlítése.
1.3. Felek megállapodnak, hogy Eladó a következő időtartamon belül köteles a villamos energiát a jelen
szerződésben foglaltak szerint biztosítani: a kereskedőváltással összefüggésben felmerülő, és a villamos
energia szállításának megkezdéséhez szükséges eladói kötelezettségek teljesítését követő hónap első
napja 0 óra 00 perctől a kereskedőváltással összefüggésben felmerülő, és a villamos energia
szállításának megkezdéséhez szükséges eladói kötelezettségek teljesítését követő 12. hónap utolsó napja
24 óra 00 perc azzal, hogy amennyiben nem kerül sor kereskedőváltásra, úgy a szerződéskötést követő
hónap első napja 0 óra 00 perctől a szerződéskötést követő 12. hónap utolsó napja 24 óra 00 perc.
1.4. Vevőt nem terheli sem havi, sem éves mennyiségi toleranciasáv tartása, továbbá nincs minimális
mennyiségű kötelező villamos energia átvételi kötelezettsége sem. A szerződött mennyiség alatt, illetve
fölött elfogyasztott villamos energia mennyiséget is a szerződéses áron köteles Eladónak megfizetni.
1.5. Felek megállapodnak, hogy a szerződés 1.3 pontja szerinti időtartam egy alkalommal
meghosszabbítható 2 hónappal, ebben az esetben a szerződés hatálya a szerződéskötést követő 14. hónap
utolsó napja 24 óra 00 percig tart. Vevő a szerződés meghosszabbításának igényét az 1.3. pontban jelzett
időtartam lejárata előtt 30 nappal jelzi Eladó részére. Vevő a jelen pont szerinti lehetőséggel abban az
esetben élhet, amennyiben a szerződés tárgyára vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményeként az új
szerződés nem köthető meg az 1.3. pont szerinti időtartam lejártáig.
2. A TELJESÍTÉS HELYE, A SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA, MEGSZŰNÉSE
2.1 Felek megállapodnak, hogy a teljesítés helye a jelen adásvételi szerződés mellékletét képező Vevőre
vonatkozóan meghatározott Fogyasztási helyek listában megadott mérési azonosítóval rendelkező
fogyasztási helyek.
2.2. Jelen szerződés annak mindkét fél által történő aláírásától a szerződésben foglaltak teljesítéséig,
illetve az ellenszolgáltatás maradéktalan kiegyenlítéséig tartó határozott időtartamra jön létre, 1.1.2019.
(0:00) – 31.12.2019. (24:00) közötti időszakra vonatkozóan.
2.3. Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely
lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha
a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt.
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
A szerződés fentiek szerinti felmondása esetén az Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített
szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
2

Villamos energia adásvételi szerződés

3/12. oldal

2.4. Vevő jogosult jelen adásvételi szerződést, írásban azonnali hatállyal felmondani, ha az Eladó súlyos
szerződésszegést követ el.
2.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy különösen, de nem kizárólag az alábbi esetek minősülnek súlyos
szerződésszegésnek:
- a villamos energiára vonatkozó szolgáltatás-kiesés időtartama meghaladja mindösszesen a 48
órát, vagy amennyiben a villamos energiára vonatkozó szolgáltatás-kiesés időtartama egy
alkalommal meghaladja a 10 órát; vagy
- Eladó a jelen szerződés időtartama alatt elveszíti a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (vagy jogelődje) által kiállított, érvényes villamos energia kereskedői
engedélyét; vagy
- Eladó elveszíti a jogosultságát, hogy mérlegkör-felelősként eljárjon.
- Eladó a szerződés 3.5 pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésével 20
naptári napot meghaladó késedelembe esik
2.6. Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy attól – a Ptk-ban foglaltak szerint - elállni, ha a
szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az Eladó tekintetében a közbeszerzési eljárás során
kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
2.7. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés rendes felmondás útján nem mondható fel.
2.8. Vevő a szerződést felmondhatja, vagy a – Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § alapján új
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) az Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Eladó érvényesen olyan
jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési
eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta,
hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és
a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
2.9. Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy a szerződés Vevő részéről történő felmondása a
szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok gyakorlását nem zárja ki, illetve nem
korlátozza.
3. ELADÓ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI
3.1. Az Eladó felelős a fogyasztási helyek villamos-energia igényének teljes körű kielégítéséért a jelen
szerződés szerinti mennyiségben. Eladó kijelenti, hogy tevékenység végzésére jogosult, rendelkezik a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (vagy jogelődje) által kiállított, érvényes villamos
energia kereskedelmi engedéllyel (száma: <szerződéskötéskor kitöltendő>) továbbá rendelkezik
hatályos mérlegkör tagsági szerződéssel. Az Eladó a mérlegkör szerződésén keresztül biztosítja a
mérlegkörébe tartozó Vevő korlátozás nélküli és biztonságos villamos energia ellátását. Eladó kijelenti,
hogy az előzőek szerinti villamos energia kereskedelmi engedéllyel és hatályos mérlegkör tagsági
szerződéssel a jelen szerződés teljes időtartama alatt mindvégig rendelkezni fog.
3.2. A villamos energia felhasználó csatlakozási pontjához történő továbbítása, tényleges szállítása az
illetékes hálózati elosztói engedélyes kötelezettsége. Ennek értelmében a Kereskedő a villamos energia
tényleges szállításáért, mennyiségéért és minőségéért nem tartozik felelősséggel. Eladó minden tőle
telhetőt megtesz azért, hogy a jelen szerződés 1.2. pontjában meghatározott villamos energia érvényes
az adott fogyasztási csoport minden csatlakozási pontjára, azaz a vonatkozó szabványokban
meghatározott frekvenciájú, feszültségi szintű legyen.
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3.3. Vevő a vonatkozó jogszabályok alapján a jelen szerződéssel érintett fogyasztási helyek tekintetében
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (továbbiakban VET) előírásai értelmében
szabad megállapodás alapján vásárolhat villamos energiát.
3.4. Eladó köteles az Elosztói engedélyes előtt a Vevő érdekeinek védelmében eljárni, és együttműködni
az Elosztói engedélyessel a vonatkozó üzletszabályzatban foglaltak szerint. Az Eladó az Elosztói
engedélyestől kapott, Vevőt érintő tájékoztatásról, illetve a tőle vagy bármilyen más engedélyestől
érkezett adatokról, információkról köteles a Vevőt öt (5) munkanapon belül értesíteni.
3.5. Eladó vállalja, a havi rendszeres adatszolgáltatást a következőképpen teljesíti:
tárgyhónap utolsó napján aktuális nyitott és lejárt esedékességű tételek megküldése
elektronikus úton, az összes fogyasztási helyre vonatkozóan, szerkeszthető, átalakítás nélkül
felhasználható cellaformátumban (xls), vagy egyértelműen beolvasható szeparátorokkal, úgy,
hogy az elemzésre/adatbázisba betölthetésre alkalmas legyen. Az adatszolgáltatásnak
tartalmaznia kell: szerződő fél neve, fogyasztási hely címe, mérési pont azonosító, számla
sorszáma, számlázott időszak, időszaki fogyasztás, nettó számla érték, bruttó számla érték,
esedékesség dátuma.
tárgyhónapban kiállított számlák másolatainak megküldése elektronikus úton, az összes
fogyasztási helyre vonatkozóan, pdf. formátumban.
Fenti adatszolgáltatást Eladó tárgyhónapot követő hónap 9. munkanapjáig teljesíti a következő email címre történő megküldéssel: <szerződéskötéskor kitöltendő>. Amennyiben az elosztói
adatszolgáltatás később áll rendelkezésre, akkor az adatszolgáltatás a számla kiállítással
egyidejűleg történik
3.6. Eladó a mérlegkör tagsági szerződéssel összhangban a Vevő részére díjmentesen biztosítja a távmért
Fogyasztási Helyek tényleges teljesítmény és energia igénybevételre vonatkozó információk
rendelkezésre állását negyedórás bontásban.
3.7. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés időtartama alatt a fogyasztási helyek tekintetében
változás következhet be azzal, hogy ezen változás a jelen szerződés szerinti villamos energia
mennyiségét nem érinti. A fogyasztási helyek összetételének jelen pont alapján történő megváltozása
nem vonja maga után a jelen szerződés Kbt. 141. § -a szerinti módosítását, figyelemmel a Kbt. 141. §
(4) bekezdés a) pontjára.
3.8. Eladó a Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja alapján köteles a jelen szerződés teljesítésének teljes
időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megismerhetővé tenni, valamint a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíteni.
4. VEVŐ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI
4.1. A Vevő köteles a leszállított villamos energiát átvenni, és a villamos energia jelen szerződés szerinti
díját az Eladó részére megfizetni.
4.2. Amennyiben a Vevő az Eladó szolgáltatásaival elégedetlen, panaszával az Eladó által kijelölt
kapcsolattartóhoz, illetve a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz fordulhat.
4.3. A Vevő vállalja, hogy a jelen szerződés teljesítésének időtartama alatt villamos-energia szükségletét
az Eladótól szerzi be.
5. VÉTELÁR, FIZETÉSI FELTÉTELEK
5.1. Az ajánlati ár összege, fizetési feltételek:
Közvilágítási felhasználási célú villamos energia egységára:
nettó … Ft/kWh
5.2. A Vevő által fizetendő villamos energia ára fix összegű, a jelen szerződés teljesítésének teljes
időtartama alatt érvényes és rögzített nettó egységár (HUF) azzal, hogy ezen egységár a jelen szerződés
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időtartama alatt nem változhat, indexálásra (pl. infláció, deviza árfolyamának ingadozása stb. miatt)
lehetőség nincs.
Az 5.1 pont szerinti ajánlati ár (egységár) tartalmazza a villamos energia díját és kiegyenlítő energia
költségét, a határkeresztezési díjat, a mérlegkör tagsági díjat. Az ajánlati ár tartalmazza a közvetített
szolgáltatás kiszámlázásának esetleges költségeit is, továbbá tartalmazza teljes körűen a jelen
szerződéssel kapcsolatban meghatározott szolgáltatások ellenértékét, különösen a kereskedőváltással
kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátásának, továbbá az internetes ügyfélszolgálat biztosításával
(ügyfélszolgálat a szerződésben meghatározandó kapcsolattartó elektronikus úton történő elérhetőségét
és ügyintézési lehetőséget jelenti) kapcsolatos díjakat is.
Az 5.1 pont szerinti ajánlati ár (egységár) nem tartalmazza a jövedéki adót, az ÁFA-t, az általános
rendszerhasználati díjakat, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. Törvény 147. §.
valamint az 63/2016 (XII.28.) NFM rendelet alapján fizetendő MAVIR pénzeszközök díját, valamint
a jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és
költségeket. („Egyéb Költségek”) Az Egyéb Költségeket az Eladó az ÁSZF rendelkezései szerint
számlázza tovább a Vevő részére, aki köteles azokat hiánytalanul megfizetni. A megújuló
energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának
finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére
vonatkozó részletes szabályokról 63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet rendelkezik. Eladó a jelen
szerződés teljesítése során kizárólag a jelen szerződésben meghatározott körben léphet fel Vevővel
szemben az 5.1. pont szerinti díjon felül további költségigénnyel.
5.3. Vevőt nem terheli sem havi, sem éves mennyiségi toleranciasáv tartása, továbbá nincs minimális
mennyiségű kötelező villamos energia átvételi kötelezettsége sem. A szerződött mennyiség alatt, illetve
fölött elfogyasztott villamos energia mennyiséget is a szerződéses áron köteles Eladónak megfizetni.
5.4. A rendszerhasználati díjak, KÁT pénzeszköz valamint a 2007. évi LXXXVI. törvény 147. §. szerinti
pénzeszközök (valamint a Járulékos Költségek) kiegyenlítése akként történik, hogy ezen díjakat Eladó
megelőlegezi, majd továbbszámlázza Vevő részére a számlán külön tételként feltüntetve. A fogyasztott
villamos energia díját, a jövedéki adót és az általános fogyasztási adót a Vevő az Eladónak fizeti meg.
5.5. Vevő előleget nem fizet. Eladó a jelen szerződésben foglaltak szerint havonta, utólagos elszámolás
alapján a Vevő részére összesített villamosenergia-fogyasztásokat tartalmazó számlát köteles kiállítani.
5.6. A számla ellenértékét a Vevő számla igazolt kézhezvételét követően, banki átutalással, 30 napon
belül, forintban (HUF) teljesíti, a Kbt. 135. § (1), (5) (6) bekezdéseiben foglaltak, valamint a Ptk. 6:130.
§ (1)-(2) bekezdései szerint.
5.7. A számlázás és a kifizetés alapja az adott elszámolási időszakban (1 hónap) Eladó által ténylegesen
szállított villamos energia mennyisége.
5.8. Hibás mérés esetén Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy együttműködnek egymással és az
Elosztói Engedélyessel annak érdekében, hogy a tényleges vételezésnek megfelelő elszámolás
elkészíthető legyen.
5.9. Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a szerződés teljesítésének időtartama alatt az ÁFA
törvényben változás következik be, a számlázás a mindenkori érvényes ÁFÁ-val történik, a nettó ár
változatlanul hagyása mellett.
5.10. Abban az esetben, ha a jövőben bármely jogszabály új adótípusról, illetékről, járulékról vagy
bármely egyéb, a villamosenergia-ellátással kapcsolatos új költségelem kötelező alkalmazásáról
rendelkezik, amely érinti jelen szerződés tárgyát, a fizetendő díj után ezen új tétel(ek) akkor kerülhetnek
jelen szerződés Kbt. 141. § -ában foglaltak alapján történő módosítása mellett felszámításra és
számlázásra, illetőleg ez alapján kifizetésre, ha Eladó előzetesen írásos formában részletes
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költségkimutatással, valamint a vonatkozó jogszabályhely pontos megjelölésével tájékoztatja Vevőt
ezen új tételről / tételekről.
5.11. Eladó a Kbt 136. § (1) bekezdés a) pontja alapján nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Eladó
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
5.12. Amennyiben Vevő a vételárat a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő
határidőben nem fizeti meg, úgy Eladó jogosult a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot,
illetőleg a 2016. évi IX. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti behajtási költségátalányt értényesíteni. Az
esetleges kártérítési igénybe a behajtási költségátalány beszámít.
5.13. Amennyiben Vevő jóhiszeműen vitatja valamely számla helyességét, úgy arról a Vevő a számla
kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles Eladót írásban tájékoztatni a kifogás tényének, és az
azt alátámasztó körülmények megjelölésével. Eladó legkésőbb az előzőek szerinti vevői kifogás
kézhezvételét követő 15 napon belül írásban köteles a kifogásolt számla helyességét adatokkal /
tényekkel / dokumentumokkal alátámasztani, vagy helyesbítő számlát kiállítani. A határidő 15 nappal
meghosszabbodik, ha a probléma tisztázása érdekében az Elosztóval is egyeztetni szükséges (273/2007.
(X. 19.) Korm. rendelet 28.§ (1)-(5) bekezdés). Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen pont szerinti
számlakifogás esetén Vevő annak rendezéséig a teljes kiszámlázott összeget köteles megfizetni
legkésőbb a fizetési határidő utolsó napján. Amennyiben utóbb hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy
túlfizetés történt, a túlfizetett összeget és annak a Ptk. szerinti késedelmi kamatait Vevő választása
szerint jóvá kell írni, vagy részére vissza kell fizetni a túlfizetés megállapítását követő tíz (10) naptári
napon belül. A késedelmi kamat attól a naptól esedékes, amikor a túlfizetéssel érintett összeg Eladó
részére kifizetésre került, ideértve a kifizetés napját is, és azon a napon jár le, amely napon az összeg
Vevő számláján jóváírásra vagy visszafizetésre kerül azzal, hogy a jóváírás vagy visszafizetés napja
nem számít bele.
6. ÁTADÁS, MÉRÉS, TELJESÍTÉS, KOCKÁZAT
6.1. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a kereskedőváltással kapcsolatos – vonatkozó rendeletekben
meghatározott – átjelentési kötelezettségeket teljes körűen elvégzi.
6.2. A szerződéses mennyiség átadása és átvétele, valamint az igénymentes tulajdonjognak Eladóról a
Vevőre való átszállása az átadási ponton történik.
6.3. A ténylegesen leszállított villamos energia mérése a vonatkozó szabványoknak, biztonsági és
mérésügyi előírásoknak megfelelő, hatóságilag hitelesített fogyasztásmérő berendezéssel történik,
amely az Elosztói engedélyes tulajdonában van.
6.4. Minden mérést, leolvasást és ellenőrzést az Elosztói engedélyes végez el, és az adatokat a vonatkozó
Üzemi Szabályzatban definiált Körzeti Mérési Központ továbbítja az Eladó számára. Az elszámolás
ezen adatokon alapul.
6.5. Eladó köteles az elszámolás alapját képező mérési adatokat Elosztói engedélyestől, illetve a
Rendszerirányítótól beszerezni azzal, hogy Vevő köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy
Eladó jelen pont szerinti kötelezettségének eleget tudjon tenni.
6.6. Amennyiben valamely elszámolási időszakban a mérőberendezés leolvasása nem történik meg, úgy
az elszámolás alapja az addig havonta elismert és teljesített mennyiségek átlaga azzal, hogy amennyiben
korábban még nem történt teljesítés, úgy a havi átlagot a teljes szerződéses időszakra eső mennyiségre
vonatkozó toleranciatartomány alsó határának alapulvételével kell meghatározni, az Elosztói engedélyes
adatszolgáltatása alapján.
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6.7. Amennyiben a Szerződő Felek bármelyike tudomást szerez az elszámolási mérő meghibásodásáról,
akkor azt haladéktalanul telefonon és írásban (levélben, vagy faxon, vagy e-mail-ben) kell, jelezze a
másik Félnek és az Elosztói engedélyesnek.
6.8. Amennyiben valamely mérő meghibásodik, a Szerződő Felek egyeztetnek és ellenkező
megállapodás hiányában a fogyasztási adatokat a Vevő hálózathasználati szerződésének rendelkezései
szerint állapítják meg. Amennyiben a fogyasztásmérő berendezés vagy annak valamely része hibás
működésének mértéke és időtartama megállapítható, a leolvasott adatokat megfelelően helyesbíteni kell.
A helyesbített fogyasztási adatok meghatározásáig ideiglenes elszámolásnak van helye. Az ideiglenes
elszámolás alapjául a meghibásodást megelőző év azonos elszámolási időszak, vagy az előző hasonló
időszak eredményeinek és a Vevő nem hitelesített méréséből - ha a Vevőnek van párhuzamos mérése nyert adatoknak az összehasonlításával közösen megállapított teljesítmény és fogyasztás, továbbá
egyéb, díjat befolyásoló adatai szolgálhatnak. Ha a helyesbítés mértéke nem határozható meg, vagy ha
időközben a rendszerhasználó vételezésében változás következett be, a hibás mérést megelőző és követő
elszámolási időszakok – de legalább négy hónap – fogyasztási adatainak átlaga képezi az elszámolás
alapját, figyelembe véve az adott időszakra hivatalosan benyújtott módosítási igényeket.
6.9. Eladó köteles minden elszámolási időszakban a havi számlainformációkat és a hozzá tartozó
mellékletek adatait legkésőbb a számla beérkezéséig elektronikus formában is Vevő rendelkezésére
bocsátani.
6.10. Eladó köteles a szerződéses mennyiség meghatározásával, szállításával és átadásával kapcsolatban
az átadási pontig felmerülő összes kockázatot, és az ezekkel összefüggésben felmerülő minden költséget
és díjat viselni.
7. VIS MAIOR
7.1. Jelen szerződés alkalmazásában “Vis Maior” minden olyan, a Vis Maiorra hivatkozó Fél (a
továbbiakban: “Hivatkozó Fél”) befolyásán kívül eső eseményt jelent, amelyet a Hivatkozó Fél ésszerű
módon nem tudott elkerülni vagy elhárítani, és amely a Hivatkozó Fél számára neki fel nem róhatóan
lehetetlenné teszi a szállítási vagy átvételi kötelezettsége teljesítését.
7.2. Amennyiben az egyik Fél Vis Maior miatt részben vagy egészben nem tud eleget tenni a jelen
szerződés szerinti szállítási vagy átvételi kötelezettségének, és a nevezett Fél eleget tesz a jelen
szerződés Vis Maior eseményről szóló értesítésre és a Vis Maior esemény enyhítésére vonatkozó
rendelkezéseinek, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy a Hivatkozó Fél nem esett szerződésszegésbe, és a
Hivatkozó Fél mentesül adott kötelezettsége alól arra az időtartamra és abban a mértékben, ameddig és
amilyen mértékben a Vis Maior esemény megakadályozza/korlátozza az érintett kötelezettség
teljesítését.
7.3. A Vis Maior eseményről való tudomásszerzést követően a Hivatkozó Fél haladéktalanul köteles
értesíteni a másik Felet a Vis Maior esemény bekövetkeztéről, és köteles a lehetőségéhez képest
meghatározni azt, hogy előreláthatólag milyen mértékben és meddig nem lesz képes kötelezettsége
teljesítésére, továbbá minden tőle elvárható lépést megtenni a Vis Maior esemény hatásainak enyhítése
érdekében.
8. SZERZŐDÉSSZEGÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI
8.1. Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelős hibásan teljesít, és ezen
szerződésszegését nem menti ki, úgy hibás teljesítési kötbért köteles Vevő részére fizetni. Szerződő
Felek jelen pont alapján hibás teljesítésnek tekintik különösen, de nem kizárólagosan, amennyiben
Eladó 2 órát meghaladóan nem biztosít valamely fogyasztási helyen Vevő részére a folyamatos
áramellátást. A hibás teljesítési kötbér alapja és mértéke a hibás teljesítéssel érintett időszakra eső nettó
vételár 10%-ának megfelelő összeg azzal, hogy a hibás teljesítéssel érintett teljesítési időszakra eső nettó
vételár az 1.2. pontban meghatározott mennyiség – ide nem értve a mennyiségi eltérést - valamint az
5.1. pontban meghatározott vételár alapulvételével órára lebontva, arányosan kerül megállapításra. A
hibás teljesítési kötbér szempontjából minden 2 órát meghaladóan megkezdett óra egész órának számít.
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A hibás teljesítési kötbér a hibás teljesítéssel érintett időszakot követő naptól válik esedékessé. A hibás
teljesítési kötbér nem haladhatja meg mindösszesen az 1.2. pont szerinti mennyiségre eső vételár 20%ának megfelelő összeget azzal, hogy a maximált kötbér alapjába a mennyiségi eltérés nem számít bele.
A számlát a 2013. évi CLXXXVIII. törvény rendelkezéseire figyelemmel kell kiállítani. Vevő hibás
teljesítési kötbér kivetésére jogosult, amennyiben az Eladó többszörösen, ismétlődően, hibásan állítja ki
a számlákat. Vevő egyösszegű hibás teljesítési kötbérre jogosult, minden 5., az Eladó által hibásan
kiállított és Vevő által jogosan elutasított számla benyújtását követően. A hibás teljesítési kötbér
mértéke: minden 5. eset bekövetkezésekor 50.000,- Ft.
8.2. Késedelmi kötbér: Amennyiben Eladó a szerződés 3.5 pont szerinti adatszolgáltatási
kötelezettségét a 3.5 pont szerinti határidőben nem teljesíti, késedelmi kötbér fizetésére köteles. A
késedelmi kötbér mértéke: 20.000,- forint/naptári nap.
8.3. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a jelen szerződés teljesítése olyan okból, amelyért Eladó
felelős, meghiúsul, és Eladó ezen szerződésszegését nem menti ki, úgy meghiúsulási kötbért köteles
Vevő részére fizetni. A meghiúsulási kötbér alapja és mértéke a meghiúsulással érintett teljesítési
időszakra eső nettó vételár 25%-ának megfelelő összeg azzal, hogy a meghiúsulással érintett teljesítési
időszakra eső nettó vételár az 1.2. pontban meghatározott mennyiség – ide nem értve a mennyiségi
eltérést - valamint az 5.1. pontban meghatározott vételár alapulvételével naptári napokra lebontva,
arányosan kerül megállapításra. A meghiúsulási kötbér a meghiúsulással érintett időszak első napjával
válik esedékessé.
8.4. Vevő az esedékessé váló kötbérigényét a Kbt. 135. § (6) bekezdésében meghatározottak szerint
jogosult az esedékes számlába beszámítani.
8.5. A villamos energia szolgáltatás felfüggesztése: Az Eladó kezdeményezheti a villamos energia
szolgáltatás felfüggesztését az Elosztói engedélyesnél a Vevő súlyos szerződésszegést megvalósító, 45
napot meghaladó fizetési késedelme esetén. Ezt megelőzően az Eladó köteles a Vevőt ajánlott levélben
fizetésre felszólítani, és a szolgáltatás felfüggesztését, mint lehetséges következményt 30 napos határidő
tűzése mellett kilátásba helyezni.
9. ALVÁLLALKOZÓ(K) IGÉNYBEVÉTELE
9.1. Eladó a teljesítéséhez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9)
bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni. E szervezetek bevonása csak akkor
maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján
történt jogutódlás eseteit is), ha az Eladó e szervezet nélkül vagy a helyette bevont szervezettel is
megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az Eladó a közbeszerzési eljárásban
az adott szervezettel együtt felelt meg.
9.2. Eladó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles Vevőnek valamennyi olyan
alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési
eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy
általa az igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Eladó köteles a szerződés
teljesítésének időtartama alatt a Vevőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót
előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt
alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
9.3. Eladó a jogszerűen igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna
azzal, hogy a jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozó tevékenységéért a Ptk. 6:148. § (2) bekezdése
szerinti kártérítési felelősséggel tartozik.
10. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS
10.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés - a Kbt. 141. §- ban foglaltak szerint - kizárólag
írásban módosítható. Szóban, ráutaló magatartással vagy írásban, de a szerződést aláíró képviselő
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személyektől eltérő beosztással rendelkező személyek által tett jognyilatkozat a szerződés módosítására
nem alkalmas.
10.2. Nem minősül szerződésmódosításnak az, ha a Vevő a fogyasztási helyet érintő esetleges és előre
nem látható intézményi átszervezés, vagy a Vevői érdekkörben felmerülő bármely jogügylet folytán
Vevő helyett más alany válna az adott fogyasztási hely fenntartójává, vagy minősülne e fogyasztási
helyen Vevőnek, és ennek folytán az adott fenntartó a Szerződésben Vevő helyébe lépne (Vevői
jogutódlás). A jogutódlás bekövetkeztéről Eladót Vevő a jogutód Szerződést elfogadó nyilatkozatának
csatolásával (Vevő és a jogutód nyilatkozata egy okiratban is kifejezhető) írásban értesíti legalább 30
nappal a jogutódlás megállapodott időpontját megelőzően. A jogutódlás naptári hónap első napjára
szólhat. A jogutódlás az értesítés kereskedői kézhezvételével, az abban megjelölt jogutódlási időponttal
(ez a kézhezvételt követő legkorábbi 30. napot követő hónap első napja) hatályosul. A Vevő jogutód
fogyasztó jogosult és köteles az Eladóval jelen Szerződésnek megfelelő tartalommal a jogutódlást
tartalmazó megállapodást kötni, a jogutódlással érintett fogyasztási helyekre vonatkozóan.
A jogutódlás esetén a jogutódot a Szerződésben foglaltak teljesítésének kötelme a jogutódlással érintett
fogyasztási hely(ek) vonatkozásában terheli, beleértve a fogyasztési helyeken való Szerződött villamosenergia átvételével kapcsolatos kötelezettséget.
Vevő vonatkozásában meghatározott Szerződött villamos-energia mennyiséget, a jogutódlással érintett
fogyasztási helyek Szerződött villamos-energia mennyiségeivel csökkenteni kell. A jogutódlás a
Szerződés 1.sz. mellékletét a jogutódlással érintett fogyasztási helyet illetően módosítja. A jogutódlással
az 1. sz. mellékletből a jogutódlással érintett fogyasztási hely elhagyásra kerül.
11. BIZALMAS INFORMÁCIÓK
11.1. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jogszabályi kötelezettségek kivételével a
jelen szerződésben foglaltakat bizalmas információnak tekintik, azt nem hozzák nyilvánosságra, illetve
harmadik személy tudomására.
11.2. Nem minősül bizalmas információnak:
11.2.1. A másik Fél előzetes írásbeli engedélyével nyilvánosságra hozott információk;
11.2.2. Az Egyik Fél által a hálózati engedélyes, vagy az érintett Fél igazgatói, alkalmazottai,
Kapcsolt Vállalkozásai, ügynökei, szakmai tanácsadói, bankja vagy más pénzintézete, vagy
potenciális engedményese tudomására hozott információk;
11.2.3. Olyan információk, amelyeket valamely vonatkozó jogszabály vagy szabályzat, tőzsdei,
rendszerirányítói vagy hatósági szabály vagy előírás alapján vagy bírósági illetve hatósági
eljárással kapcsolatban hoznak nyilvánosságra, feltéve, hogy a Szerződő Felek a vonatkozó
jogszabályok és rendelkezések szerint megengedett mértékig minden ésszerű intézkedést
megtesznek az információ nyilvánossá válásának korlátozása és a másik Fél haladéktalan
értesítése érdekében;
11.2.4. A nyilvánosság számára ismert információk;
11.2.5. Olyan információk, amelyeket piaci ár figyelő ügynökségek részére vagy egy árindex
kiszámításához tártak fel, feltéve, hogy az információk kiadása során a másik Fél neve titokban
maradt.
11.3. Szerződő Feleknek a bizalmas információkra vonatkozó kötelezettsége a szerződés megszűnését
követően további 1 évig áll fenn.
12. KAPCSOLATTARTÁS
12.1. Jelen szerződésben Szerződő Felek az alábbi kapcsolattartókat jelölik meg:
Eladó részéről: <szerződéskötéskor kitöltendő>
Név:
Tel:
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E-mail:
Vevő részéről: <szerződéskötéskor kitöltendő>
Név:
Tel:
Fax:
E-mail:
12.2. Felek kötelesek egymást az előző pontban megjelölt kapcsolattartók személyében vagy
elérhetőségében bekövetkezett változásról haladéktalanul írásban tájékoztatni azzal, hogy a jelen pont
szerinti tájékoztatási kötelezettség elmulasztásával összefüggésben eredő esetleges károkért a mulasztó
felet felelősség terheli.
13. EGYÜTTMŰKÖDÉS
13.1. Szerződő Feleket jelen szerződés időtartama alatt, különösen a tájékoztatás terén, együttműködési
kötelezettség terheli. Eladó e kötelezettsége keretében köteles Vevővel, illetve Vevő nevében eljáró
vagy a teljesítésben érintett egyéb szervezetekkel/személlyel folyamatosan, a jelen szerződésben
meghatározott feltételek szerint együttműködni.
13.2. Vevő partnereivel történő együttműködés magában foglalja különösen a folyamatos
információcserét, a szükségszerű tájékoztatást, egyeztetéseket, konzultációkat, Vevő ez irányú kérése
hiányában is.
13.3. Szerződő Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről, mely
a szerződés teljesítését érinti, különösen azokról, melyek a szerződés határidőben történő teljesítését
akadályozhatják vagy veszélyeztethetik. Szerződő Felek az értesítés elmulasztásából vagy késedelmes
teljesítéséből eredő kárért teljes felelősséggel tartoznak.
13.4. Amennyiben a jelen szerződés eltérő rendelkezést nem tartalmaz, akkor az egyik Fél által a másik
Fél részére küldött bármilyen értesítést, nyilatkozatot vagy számlát írásos formában, levélben
(elsőbbségi postai küldeményként vagy futár útján és a postaköltséget előre fizetve), vagy faxon kell
megküldeni. A másik Fél részére küldött írásos értesítéssel bármelyik Fél megváltoztathatja
kapcsolattartóját és értesítési címét. Az írásos értesítések, nyilatkozatok és számlák joghatályosan
kézbesítettnek minősülnek az alábbi esetekben:
13.4.1. Személyes kézbesítés esetén azon a munkanapon, amikor a kézbesítés történt, vagy a
kézbesítés napját követő első munkanapon, ha a kézbesítés napja nem munkanap.
13.4.2. Elsőbbségi postai küldemény esetén a feladás napját követő második munkanapon.
13.4.3. Faxüzenet formájában történő küldés esetén, ha arra 17:00 óra előtt kerül sor, akkor a
faxüzenet küldésének napján, egyéb esetekben a faxüzenet küldését követő első munkanapon
9:00 órakor.
14. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
14.1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt. (2015. évi CXLIII. törvény), valamint
a Ptk. (2013. évi V. törvény), a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (Vet.) és egyéb
vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
14.2. Szerződő Felek az adásvételi szerződésben foglaltakon túl az alábbi felsorolt mellékletekben
rögzített feltételekben állapodnak meg. A mellékletek a szerződés szerves részét képezik, azzal együtt
kezelendők:
 Ajánlattételi felhívás és Közbeszerzési Dokumentáció, egyéb közbeszerzési
dokumentumok,
 Eladó ajánlata
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14.3. Jelen szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem befolyásolja a szerződés többi
rendelkezésének érvényességét, kivéve, ha a Szerződő Felek az érvénytelen rendelkezés nélkül a jelen
szerződést nem kötötték volna meg. A szerződő felek az érvénytelen feltételt kötelesek haladéktalanul
olyan érvényes rendelkezéssel helyettesíteni, amely az eredeti rendelkezés értelméhez vagy a Szerződő
Felek szándékához a lehető legközelebb áll.
14.4. Az Eladó kijelenti, hogy a Rendszerirányítóval kötött hatályos mérlegköri szerződéssel
rendelkezik, vagy szerződésben áll egy, a Rendszerirányítóval hatályos mérlegköri szerződéssel
rendelkező Mérlegkör felelőssel, aki a jelen szerződésben foglalt villamos energia mennyiségek
szállításával összefüggő kiegyenlítő energia elszámolását biztosítja. Ezzel összefüggésben Eladó
kijelenti, hogy mérlegkör tagságába fogadja Vevőt külön díjazás felszámítása nélkül, továbbá Eladó
vállalja a szerződéses időszakban megszűnő Fogyasztási hely(ek) esetében a következmények nélküli
mérlegköréből való kivezetést.
14.5. Eladó tájékoztatja Vevőt, Vevő pedig tudomásul veszi, hogy jelen szerződés aláíráskor a hálózati
engedélyes EON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 4024 Debrecen, Kossuth u. 41.
14.6. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésére képviselőik megfelelő
felhatalmazással rendelkeznek, továbbá részükről a jelen szerződés aláírása nem eredményezi más
egyéb szerződés vagy jognyilatkozat megsértését.
14.7. Eladó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm.
rendelet 50. § (1a) pontja alapján a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy átlátható szervezetnek
minősül és ehhez kapcsolódóan a szerződés melléklete szerinti nyilatkozatot teszi. Nyilatkozik továbbá,
hogy tudomásul veszi, hogy ennek változása esetén arról haladéktalanul köteles a Vevőt tájékoztatni.
Tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést Vevő
felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll. Az átlátható
szervezet fogalmát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b pontja
határozza meg.
14.8. Szerződő Felek a szerződés teljesítése során keletkezett vitáikat közvetlen tárgyalások során
kísérelik meg rendezni. A tárgyalások eredménytelensége esetén a Szerződő Felek szakértői véleményt
kérnek és a további egyeztetések során ezt figyelembe veszik. Amennyiben a Szerződő Felek közötti
egyeztetés nem vezet eredményre úgy a jogviták eldöntésére, a hatáskörrel rendelkező budapesti
székhelyű bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
Jelen szerződés 5 példányban készült, magyar nyelven és … számozott oldalt tartalmaz.
A Szerződő Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
1. sz. melléklet: Vevő közvilágítási fogyasztási helye (POD)
Kelt: Törökszentmiklós, 2018. év ………… hó ……. napján
Vevő képviseletében:
__________________________
TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT
Felhasználó
Markót Imre
polgármester

Eladó képviseletében:
__________________________
…
Kereskedő
….

Ellenjegyzem:
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_______________________________
dr. Líbor Imre
Jegyző
Pénzügyi ellenjegyző:
________________________
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