Teljes ellátás alapú, közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés

1. Szerződő felek

Egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6.) a
jelen dokumentációban meghatározott költségvetési szervezetek meghatalmazása
alapján, mint villamos energia felhasználó, a továbbiakban: Vevő
Székhelye:

2800 Tatabánya, Fő tér 6.

Adószáma:

15729590-2-11

Államháztartási azonosító szám 739186
Bankszámlaszáma:

11740009-15384481-00000000

Képviselője:

Schmidt Csaba, polgármester

másrészről az <Kereskedő>, mint villamos energia kereskedő, a továbbiakban: Eladó
Székhelye:

…

Cégjegyzékszáma:

…

Adószáma:

…

Bankszámlaszáma:

…

Képviselője:

…

Eladó és Vevő a továbbiakban együttesen: Felek között az alulírott helyen és időben az
alábbi feltételekkel:

2. Tekintettel arra, hogy
2.1. Eladó a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal („MEKH”) által kiadott
villamos energia kereskedői engedéllyel rendelkezik, amelynek alapján jogosult
villamos energiát Vevőnek, mint fogyasztónak értékesíteni; és
2.2. Vevő villamos energia ellátása érdekben a Felek a jelen teljes ellátás alapú villamos
energia kereskedelmi szerződés alapján határozott idejű villamos energia adásvételi
szerződést kívánnak egymással kötni jelen szerződés időbeli hatálya alatt.

3. Előzmények
3.1. Vevő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.. törvény (a továbbiak-ban Kbt.)
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alapján, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást bonyolított le 2 667 200
kWh villamosenergia beszerzésére,
3.2. Az Eladó ajánlattevőként részt vett a közbeszerzési eljárásban, és a benyújtott
ajánlatokat megvizsgáló Bíráló Bizottság javaslata alapján, a Vevő döntése szerint, ezen
eljárást megnyerte. Eredményes közbeszerzési eljárás alapján jelen szerződést a
nyertes ajánlattevővel - közös ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőkkel, azaz az
Eladóval - kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt feltételek,
szerződéstervezet és a nyertes ajánlat végleges tartalmának megfelelően. A jelen
szerződés szerinti teljesítési kötelezettséget teljesítheti az Eladó vagy az engedélyezett
nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági
társaság átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik.
3.3. Felek tudomásul veszik, hogy a nevezett közbeszerzési eljárás iratai, különösen az
ajánlati felhívás és dokumentáció – annak valamennyi mellékletével együtt –, valamint
Eladónak, mint a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének ajánlata a jelen
szerződés részét képezik. Felek rögzítik, hogy az előzőekben említett dokumentumokat
fizikailag ugyan nem csatolják jelen szerződés törzsszövegéhez, ám azok tartalma
mindkét Fél számára ismert. Felek tudomásul veszik azt is, hogy eltérés esetén
jogviszonyukra a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban foglaltak az irányadóak.
3.4. A fentiekkel összhangban Felek a közbeszerzési eljárásban megfogalmazottak
megvalósulása érdekében az alábbi szerződést kötik.
4. Fogalom-meghatározások
4.1. A jelen szerződésben használt fogalmak alatt a villamos energiáról szóló 2007. évi
LXXXVI. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) számú
Kormányrendelet, az egyéb kapcsolódó villamos-energia jogszabályok, valamint a
villamosenergia-ellátási
szabályzatokban,
különösen
Eladó
Kereskedelmi
Szabályzatában és villamosenergia-rendszerre vonatkozó Magyar Villamosenergia-ipari
Átviteli Rendszerirányító Zrt. (továbbiakban Átviteli Rendszerirányító) által létrehozott
Elosztói Szabályzatban („ESZ”), Üzemi Szabályzatban („ÜSZ”) és Kereskedelmi
Szabályzatban („KSZ”), és a hatályos magyar jogszabályokban szereplő fogalmakat kell
érteni.

5. A szerződés tárgya
5.1. Eladó a jelen szerződés feltételei szerint köteles a szerződés időbeli hatálya alatt
Vevőnek eladni, Vevő pedig köteles megvásárolni a jelen szerződés tárgyát képező
villamos energia mennyiséget az ugyancsak jelen szerződésben rögzített vételáron.
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5.2. Jelen szerződés teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződés. Felek minden
adásvétel tekintetében jelen szerződés alapján kötelesek meghatározni a villamos
energia mennyiségre és teljesítményigényre vonatkozó adatokat.
5.3. Jelen szerződés aláírásával Felek rögzítik a következőket
- Vevő köteles Eladó mérlegkörébe, vagy a rendelkezésében álló mérlegkörébe
belépni, és a megkötött Mérlegkör Tagsági Szerződést jelen szerződés időtartama
alatt fenntartani.
- Vevő köteles gondoskodni a vonatkozó előírásoknak megfelelő villamos energia
mérőberendezéséről, a területileg illetékes elosztói engedélyes révén.
5.4. Figyelemmel Felek között rögzített Vételár struktúrájára és az árképzésre, Vevő
kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés időbeli hatálya alatt valamennyi a
szerződés hatálya alá tartozó telephely vonatkozásában kizárólag Eladótól szerzi be az
összes általa felhasználandó villamos energiát.

6. A szerződés időbeli hatálya
6.1. Felek a jelen szerződést 2018.07.01. 00:00 órától – 2019.06.30. 24:00 óráig tartó
határozott időtartamra kötik, mely időtartam alatt az Eladó a közvilágítási célú
villamos energiát Vevő részére folyamatosan biztosítja.
6.2. A szerződött közvilágítási célú villamos energia mennyiség felhasználási helyenként c.
táblázat a szerződés 1. sz. melléklete.

7. A szerződéses ár
7.1. Jelen szerződésben foglalt vételár a szállítási időszak vonatkozásában rögzített árnak
tekintendő.
7.2. Szerződéses ár a profil alapú és mérés alapján elszámolt fogyasztási helyekre:
<ár> Ft/kWh
7.3. Az alkalmazott egységár tartalmazza a teljes villamosenergia-igény termelési és
értékesítési költségeit, beleértve a zsinór, csúcs és kiegyenlítő energia díját, a
határkeresztezési díjat, a mérlegkör tagsági díjat, valamint a mérési adatszolgáltatás
költségét a Felhasználó összes (idősoros és profilos) fogyasztási helyére egyaránt.
7.4. Az alkalmazott egységár nem tartalmazza az általános forgalmi adót, a villamos
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (Vet.) 9-13. § - okban meghatározott és a
389/2007 (XII.23.) Korm. rendeletben valamint a 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendeletben
szabályozott, megújuló energiaforrásból és hulladékból nyert villamos energia,
termelésének elősegítése érdekében az Átviteli Rendszerirányítótól a Kereskedők által
kötelezően megvásárolandó villamos energia mennyiségének és szabályozásának
3

költségét, a rendszerhasználati díjakat, a Vet. 147.§-ában meghatározott
pénzeszközöket, a jövedéki adót valamint a jogszabályok alapján esetlegesen
felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket.
7.5. 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.
7.6. A Szerződéses ár feltétel nélküli, egységes ár, amely valamennyi csatlakozási pontra fix,
Ft/kWh egységben van megadva, két tizedesjegy pontossággal. A Szerződéses ár jelen
szerződés teljes időtartama alatt rögzített.
8. Az átadott energia mérése
8.1. Az Energia mérését a Hálózati Engedélyesek és az Átviteli Rendszerirányító végzik.
8.2. A közvilágítás céljára vételezett villamos energia fogyasztásmérés nélküli elszámolását
az elosztó a fényforrások előtétekkel növelt beépített teljesítményeinek összege és a
közvilágítási égésidő szorzataként végzi.

9. A szolgáltatott energia minősége
9.1. A szolgáltatott energia minőségi jellemzőit az MSZ EN 50160 Magyar szabvány
figyelembevételével Vevő az Elosztó Hálózati Engedélyessel megkötött
hálózathasználati és hálózatcsatlakozási szerződések rögzíti.

10. A szerződött mennyiség és mennyiségi toleranciasáv
10.1. Eladó jelen szerződés alapján a szerződéses időszak alatt 2 667 200 kWh villamos
energia mennyiséget szállít Vevő részére (Szerződött mennyiség).
10.2. Vevő a Szerződött mennyiségtől pozitív irányba 50 %-kal pótdíjmentesen eltérhet.
10.3. Vevő a szerződés hatálya alá tartozó fogyasztási helyeinek számát a mennyiségi
korlátok figyelembevételével módosíthatja. Vevő köteles a fogyasztási helyek
számának változásáról a jogszabályi rendelkezésekben és egyéb – a villamosenergia
ellátással kapcsolatos kereskedelmi és elosztói – szabályzatokban előírt határidők
betartásával Eladót írásban értesíteni. Eladó köteles a bejelentett változtatásokat
tudomásul venni, és azok szerint eljárni. Új felhasználási hely(ek) létesítése esetén
Vevő a szükséges adatok megadásával a hatályos jogszabályokban foglalt
rendelkezéseknek megfelelően írásban értesíti Eladót a felhasználási hely(ek)
mérlegkörbe való beléptetése érdekében.
10.4. Amennyiben a fogyasztás mértéke nem éri el jelen szerződés időtartama alatt jelen
szerződés 10.1 pontjában meghatározott Szerződött mennyiséget, Vevőnek akkor is
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meg kell fizetnie a Szerződött mennyiségnek megfelelő mennyiségű energia
ellenértékét az Eladó által megajánlott energiadíj egységáron, kivéve, ha az
alulfogyasztás oka Vis Major vagy olyan körülmény, amely Eladónak felróható.
10.5. Amennyiben a fogyasztás mértéke meghaladja jelen szerződés időtartama alatt a
maximális mennyiséget (Szerződött mennyiség + 50%), Vevőnek az Eladó által
megajánlott energiadíj egységáron felül plusz 10% felárat (pótdíj) is kell fizetnie,
kivéve, ha a felülfogyasztás oka Vis Major vagy olyan körülmény, amely Eladónak
felróható.

11. Számlázás és fizetés
11.1. Vevő jelen szerződés 8. pontja szerint mért mennyiségű villamos energiáért jelel
szerződés 7.2. pontja szerinti energiadíjat köteles fizetni az Eladó részére. Vevő
előleget nem fizet.
11.2. Az átadott villamos energia ellenértékének megfizetése Eladó által havonta kiállított
számla alapján átutalással történik figyelemmel a Kbt. 135. § (1) bekezdés, (5)-(6), (10)(11) bekezdéseire, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire.
11.3. Az elszámolási időszak fogyasztásai számlázásának havonta kell történni. A számla
mellékletében a Vevővel egyeztetett tartalmú részletes kimutatást kell készíteni a
csatlakozási pontokra vonatkozó felhasználásról és a költségekről. Vevő felhívja a
figyelmet az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény alkalmazására,
valamint a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésére.
11.4. Felek rögzítik, hogy a fizetés teljesítésének az Eladó bankszámláján történő jóváírást
kell érteni. Minden fél maga viseli a jelen szerződés kapcsán felmerülő összegek
kifizetésével vagy fogadásával kapcsolatban az elszámoló vagy számlavezető bankja
által kivetett díjakat és költségeket.
11.5. A 64/2013 (XI. 30) NFM rendelet alapján a rendszerhasználatért fizetendő díj a
kereskedő által kiállítandó számlán kerül elszámolásra, amit a kereskedő közvetített
szolgáltatásként biztosít.

12. Késedelmes fizetés a Vevő részéről
12.1. Amennyiben a Vevő késedelembe esik az Eladónak teljesítendő fizetéssel, köteles az
Eladónak a meg nem fizetett összeg után a Ptk. szerinti késedelmi kamatot fizetni.
12.2. 15 napon túli késedelmes teljesítés esetén az Eladó jogosult a szállítás
szüneteltetésére, és kezdeményezheti a fogyasztó (Vevő) kikapcsolását az elosztó
hálózatból.
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13. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek, az Eladó kötelezettségei
13.1. Eladó kötelezettséget vállal a Vevő által megrendelt villamos-energia mennyiség
rendelkezésre bocsátására, a lekötött villamos teljesítménynek a teljesítés helyén
történő biztosítására. Eladó által szállított villamos energiát szerződésszerűen
átadottnak kell tekinteni, amennyiben Eladó jelen Szerződés rendelkezései szerint
Vevő mindenkori igényének megfelelő mennyiségű villamos energiát az átviteli hálózat
valamely átadás-átvételi pontján betáplálta.
13.2. Eladó szerződésszegésének minősül a nem szerződésszerű teljesítés. Nem
szerződésszerű teljesítés esetén Eladó a késedelem minden naptári napja után jelen
szerződés szerinti mennyiségből le nem szállított mennyiség nettó díjának 5 %-át fizeti
meg Vevő részére.
13.3. Vevő számviteli bizonylatban értesíti Eladót a fizetendő kötbér összegéről. Felek
kijelentik, hogy adott esetben a pénzügyi rendezéskor Vevő a Kbt. 135.§ (6) bekezdés
szerint jogosult az elismert, egynemű és lejárt követelését beszámítani, azaz csak a
kötbérigénye feletti energiadíj megfizetésére köteles.
13.4. A Vevő tájékoztatja Eladót, hogy mivel a Kbt. 142. § (2) bekezdés értelmében a fenti
szerződésszegésből eredő igények érvényesítésének elmaradása (ide nem értve a
felmondás vagy elállás jogának gyakorlását) a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdésében foglalt
alapelvek megsértését valósítaná meg, ezek bekövetkezése esetén a nevezett igény
érvényesítése a Vevő részéről nem mellőzhető:
13.4.1. a szerződésszegés olyan kötelezettség szerződésszerű teljesítésének
elmaradásával valósul meg, amelyet a Vevő a közbeszerzési eljárásban az
ajánlatok értékelése során figyelembe vett; vagy
13.4.2. a szerződésszegés eredményeként a teljesítés jelen szerződés tartalmától olyan
mértékben tér el, amely - ha a Felek szerződésüket így módosították volna szerződésmódosításként a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint lényeges
módosításnak minősülne.

14. Adatvédelem, titoktartás
14.1. A Felek jelen szerződéssel kapcsolatos okmányokat és jelen szerződéssel kapcsolatosan
tudomásukra jutott információkat kizárólag jelen szerződés teljesítésére használhatják
fel. Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy jelen szerződéssel kapcsolatosan a másik fél
tudomására jutott információkat a másik fél kezelje, feldolgozza és továbbítsa a jelen
szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése, illetve jogai érvényesítése érdekében.
14.2. A Felek vállalják, hogy jelen szerződés hatályának fennállása alatt és azt követően
megőrzik minden olyan információ titkosságát, amelyet a jelen szerződés szerinti
együttműködésük eredményeként, vagy azzal összefüggésben bocsátották egymás
rendelkezésére, vagy amely így jutott tudomásukra, kivéve azon információkat,
6

melyeknek közzétételét jogszabály írja elő.
14.3. Bármilyen, a jelen szerződéssel, illetve annak teljesítésével kapcsolatos információ
harmadik félnek történő átadásához a másik fél előzetes (írásbeli) hozzájárulása
szükséges.
14.4. Felek hasonló jellegű titoktartási kötelezettséget rendelnek el minden, a jelen
szerződés szerint a Felek által információval ellátott és tevékenységekkel megbízott
természetes és jogi személy irányába, mint amilyennek saját magukat jelen szerződés
aláírásával is alávetették. Amennyiben ezen kötelezettségét valamelyik Fél megszegi,
úgy köteles a kötelezettségszegéssel okozott kárt megtéríteni.
14.5. Ezen titoktartási kötelezettség nem terjed ki a jogszabályi vagy Kereskedelmi
Szabályzatban foglalt adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó adatok, tények vagy
információk körére.
14.6. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése kapcsán tudomásukra
jutott bármely üzleti titokként kezelendő adatot, tényt vagy információt kizárólag jelen
szerződés teljesítése érdekében használhatják fel. Bármely ettől eltérő felhasználás
esetén a másik szerződő fél jogosult a szerződésszegés következményeinek
alkalmazására.

15. Nyilatkozattételre jogosult személyek

15.1. Felek jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítése érdekében a szerződés
tárgyához kapcsolódó ismeretek tekintetében a kapcsolattartókat az alábbiak szerint
jelölik ki:
15.2. Az Eladó részéről nyilatkozattételre jogosult személy:
név:

…

cím:

…

e-mail:

…

telefon:

…

15.3. A Vevő részéről nyilatkozattételre jogosult személy:
név:
Schanzenbacherné Monori-Kiss Andrea, városüzemeltetési irodavezető
Czékmány Péter, energetikus
cím:

Tatabánya MJV Önkormányzata, Városüzemeltetési Iroda;
2800 Tatabánya, Fő tér 6.
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e-mail: monorikiss.andrea@tatabanya.hu; energetikus@tatabanya.hu
telefon: 06-34-515 797;
telefax: 06-34-515 776

15.4. Az esetleges személyi változást az érintett fél köteles haladéktalanul írásban közölni a
másik féllel.
15.5. Az egyik Szerződő Fél által a másik Félnek a jelen szerződéssel kapcsolatban adott
mindennemű értesítés vagy számla küldése írásban történik és a címzetthez a jelen
szerződésben megadott címre tértivevényes ajánlott levélként és/vagy fax útján kerül
eljuttatásra. A fax kézbesítettnek tekintendő, ha a címzett faxberendezése azt
visszaigazolja, kivéve, ha az ilyen visszaigazolás bármely napon közép-európai idő
szerint 17:00 óra után történik, amely esetben a visszaigazolást követő munkanapon
közép-európai idő szerint 08:00 órakor tekintendő a fax kézbesítettnek.

16. A Szerződés módosítása és megszüntetése
16.1. Jelen szerződés mindennemű módosítása csak a Felek közös megegyezésével, írásban,
a Kbt. 141. §-ban meghatározottak figyelembe vételével, megfelelő teljesülése esetén,
történhet. Semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy mentesítsék az
Eladót az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak
jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy a
Vevő átvállaljon az Eladót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb,
jelen szerződés alapján az Eladót terhelő kockázatokat.
16.2. Jelen szerződés határozott idejű, amely jelen szerződés 6.1. pontjában meghatározott
időszak (Szerződéses időszak) elteltével Felek további nyilatkozatai nélkül megszűnik.
Jelen szerződés megszűnése nem érinti Felek egymással szemben jelen szerződés
alapján fennálló esetleges pénzügyi kötelezettségit.

17. Nyilatkozatok, garanciák
17.1. Eladó nyilatkozatai
Eladó jelen szerződés aláírásának időpontjában kijelenti és szavatosságot vállal a
Vevőnek azért, hogy:
a) Eladó a jogszabályok alapján megfelelően bejegyzett és működő gazdasági
társaság, rendelkezik minden szükséges felhatalmazással ahhoz, továbbá jogosult
arra, hogy a jelen szerződést aláírja és annak feltételeit és rendelkezéseit
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teljesítse, továbbá kijelenti, hogy legjobb tudomása szerint az Eladó ellen nincs
folyamatban és nem fenyegeti csőd- vagy felszámolási eljárás;
b) semmilyen bíróságon, közigazgatási szervnél vagy választott-bíróságnál nincs
folyamatban, és az Eladó tudomása szerint nem várható az Eladó ellen indított,
vagy az Eladót érintő olyan per, kereset vagy eljárás, amely hátrányosan érintheti
az Eladó jelen szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítését; és
c) jelen szerződés Eladó általi aláírására a megfelelő társasági felhatalmazások
rendelkezésre állnak, és ezek az Eladó jogszerű, érvényes és kötelező erejű
kötelezettségeinek tekinthetők, amelyek az abban foglalt feltételeknek
megfelelően érvényesíthetők, nem ellentmondóak és nem jelentik a
jogszabályok, az Eladói Működési Engedély és más olyan megállapodás vagy
okirat megszegését, amely vonatkozásában az Eladó félként szerepel, vagy az
Eladónak, vagy az Eladó tulajdonának kötelezettsége lehet.
17.2. Vevő nyilatkozatai
Vevő jelen szerződés aláírásának időpontjában kijelenti és szavatosságot vállal az
Eladónak azért, hogy:
a) a Vevő rendelkezik minden szükséges felhatalmazással ahhoz, továbbá jogosult
arra, hogy jelen szerződést aláírja, és annak feltételeit és rendelkezéseit teljesítse;
b) semmilyen bíróságon, közigazgatási szervnél vagy választott bíróságnál nincs
folyamatban, és Vevő tudomása szerint nem várható a Vevő ellen indított vagy a
Vevőt érintő olyan per, kereset vagy eljárás, amely hátrányosan érintheti Vevő
jelen szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítését; és
c) jelen szerződés Vevő általi aláírására a megfelelő felhatalmazások rendelkezésre
állnak, és ezek a Vevő jogszerű, érvényes és kötelező erejű kötelezettségeinek
tekinthetők, amelyek az abban foglalt feltételeknek megfelelően érvényesíthetők,
nem ellentmondóak és nem jelentik a jogszabályok, és más olyan megállapodás
vagy okirat megszegését, amely vonatkozásában Vevő félként szerepel, vagy
Vevőnek, vagy a Vevő tulajdonának kötelezettsége lehet.
d) Vevő kijelenti, hogy jelen szerződés időbeli hatálya alatt fogyasztói státuszát
fenntartja.
e) Vevő kijelenti, hogy jelen szerződés idejére a vonatkozó jogszabályokban és
Kereskedelmi Szabályzatban foglalt elszámolási szabályok szerint az Eladó által
képviselt mérlegkörbe belép, ezen mérlegkörre vonatkozóan a mérlegkör tagsági
szerződést megköti és a mérlegkörökre vonatkozó szabályokat betartja.
17.3. Felek minden tőlük ésszerűen elvárhatót megtesznek annak érdekében, hogy jelen
szerződés alapján szükséges felhatalmazásaik, hozzájárulásaik és engedélyeik teljes
mértékben érvényben maradjanak.
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17.4. Felek kijelentik továbbá, hogy jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik
teljesítéséhez szükséges, a VET-ben és a végrehajtási jogszabályokban, így különösen a
hálózathasználatra vonatkozó rendeletben, valamint a Kereskedelmi Szabályzatban
foglalt szerződéskötési kötelezettségeiknek eleget tesznek és a szerződések szerinti
fizetési, és egyéb kötelességeiket teljesítik.
17.5. Az Eladó a szállítás során teljesítési segéd, alvállalkozó igénybevételére a Vevő előzetes
engedélyével jogosult, amelyeknek eljárásáért, mint sajátjáért felel. Jelen szerződést
Eladóként kizárólag a nyertes ajánlattevőként kihirdetett gazdasági szereplő jogosult
teljesíteni. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél/felek (Eladó (k)) személyében csak a
Kbt. 139. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt korlátozásokkal következhet be változás.
Vevő, mint ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban úgy nyilatkozott, hogy a Vevőnek
nem kell megjelölnie ajánlatában a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni (Kbt. 66. § (6) bekezdés
a) pont), és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat
benyújtásakor már ismert alvállalkozókat (Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pont). Vevő nem
írta elő a teljesítésben részt vevő alvállalkozók megnevezésének kötelezettségét, de az
Eladó köteles a Vevőnek előzetesen jóváhagyás céljából bejelenteni jelen szerződés
teljesítésében részt vevő alvállalkozókat legkésőbb a szerződéskötésig és köteles
nyilatkozni arra vonatkozóan is, hogy ezen alvállalkozók nem állnak az Eladó által előírt
kizáró okok hatálya alatt. Az Eladó kijelenti, hogy a feladat elvégzésében közreműködő
minden alkalmazottja valamint alvállalkozója rendelkezik a teljesítéshez adott esetben
szükséges, jogszabály által előírt és az ajánlati felhívásban meghatározott képesítéssel,
diplomával, tapasztalattal vagy az egyéb hasonló, szükséges követelménynek eleget
tesz. Az Eladó köteles a Vevőnek a teljesítés során minden olyan korábban megjelölt
alvállalkozó helyett/mellett igénybe venni kívánt alvállalkozó bevonását bejelenteni,
amelyet korábban nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is,
hogy az általa igénybe venni kívánt további alvállalkozó sem áll a megelőző
közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő által előírt kizáró okok hatálya alatt.
17.6. Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben: alvállalkozó)
helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az Eladó, mint ajánlattevő,
alkalmasságának igazolásában, csak a Vevő hozzájárulásával és abban az esetben vehet
részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően – a
szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény,
vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy
része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha az Eladó, mint
ajánlattevő, az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági
követelményeknek, melyeknek az Eladó, mint az ajánlattevőként szerződő fél, a
közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.
17.7. Eladó a Vevő figyelemfelhívása alapján tudomásul veszi a Kbt. 138.§ (1)-(2), (4)-(5)
bekezdéseiben foglaltakat.
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17.8. Jelen szerződés teljesítése során a Felek kötelesek a Kbt., és kapcsolódó
Kormányrendeletek szerződés teljesítésére vonatkozó előírásait maradéktalanul
betartani.
Ennek keretében, a Vevő – különösen, de nem kizárólagosan – előírja, hogy
17.8.1. Eladó nem fizethet, illetve számolhat el jelen szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont ka)kb) alpontja szerinti fel-tételeknek nem megfelelő társaság tekintetében
merülnek fel, és amelyek az Eladó adó-köteles jövedelmének csökkentésére
alkalmasak;
17.8.2. Eladó jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Vevő számára köteles megismerhetővé tenni és a Kbt. 143.§ (3)
bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.
17.9. A külföldi adóilletőségű Eladó köteles jelen szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar
adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti
jogsegély igénybevétele nélkül. A meghatalmazás jelen szerződés mellékletévé válik.
17.10. A Vevő jogosult és egyben köteles jelen szerződést felmondani – ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy jelen szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon – ha
17.10.1. 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;
17.10.2. 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.
Az e pont szerinti felmondás esetén Eladó jelen szerződés megszűnése előtt már
teljesített szállítások szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
A fentiekben felsoroltak bekövetkeztéről Eladó haladéktalanul köteles írásban bejelentést
tenni a Vevő felé.

18. Irányadó jog, vitás ügyek rendezése
18.1. Felek jelen szerződés szerinti jogaira és kötelezettségeire és azok értelmezésére a
magyar jogszabályok az irányadóak.
18.2. A jelen Szerződésre Magyarország joga az irányadó. A szerződésben nem szabályozott
kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, így elsősorban a Polgári Törvénykönyv, a
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Kbt., a VET., a VET Vhr., és a VET végrehajtására kiadott egyéb rendeletek
rendelkezései, továbbá az Eladónak a MEKH által elfogadott Üzletszabályzata, illetőleg
az ÁSZF-ben foglaltak az irányadóak. Az Eladó Üzletszabályzata/ÁSZF-e és jelen
szerződés közötti eltérés, tartalmi ellentmondás esetén Felek a jelen Szerződésben
foglalt szabályokat tekintik irányadónak és alkalmazandónak.
18.3. Vitás ügyeiket Felek elsősorban személyes egyeztetések útján rendezik. Amennyiben az
egyeztetés 30 napon belül nem vezet eredményre, úgy Felek a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak. A pereskedés nyelve a magyar.
Amennyiben valamely Fél a másik Fél nem teljesítése esetén jelen szerződésben foglalt
jogaival nem él, ez nem értelmezhető úgy, hogy a jogosult Fél lemond az ilyen
szerződésszegés esetén, illetve bármely más vagy további mulasztás/szerződésszegés
esetén a jogai érvényesítéséről.
18.4. Ha bármely illetékes bíróság vagy más hatóság szerint a jelen szerződés bármely
rendelkezése érvénytelen, hatálytalan, vagy végrehajthatatlan, akkor ez arra az adott
rendelkezésre vonatkozik, és nem jelenti az egész szerződés vagy annak bármely más
rendelkezésének érvénytelenségét, hatálytalanságát vagy végrehajthatatlanságát.
Jelen szerződés egyéb rendelkezései teljes mértékben érvényben és hatályban
maradnak, kivéve ha az adott rendelkezés hiányában Felek a szerződést meg sem
kötötték volna. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érvénytelen rendelkezés
helyett olyan érvényes, hatályos vagy végrehajtható rendelkezésben állapodnak meg,
amely az érvénytelen, hatálytalan vagy végrehajthatatlan rendelkezés céljainak
leginkább megfelel.

19. Záró rendelkezések
19.1. Felek megállapodnak abban, hogy együttműködnek minden szükséges hatósági
engedély megszerzése érdekében, valamint minden tőlük telhetőt megtesznek az
adatszolgáltatási kötelezettségük teljesítése érdekében bármely hatóság, vagy hivatal
felé. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés aláírását követően
folyamatosan együttműködnek egymással az esetlegesen felmerülő műszaki, pénzügyi,
jogi vagy kereskedelmi kérdések kölcsönös megoldása érdekében. Bármely fél
kezdeményezésére a másik fél köteles a szerződés teljesítésével kapcsolatos
egyeztetési eljárásban részt venni.
19.2. Az Eladó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy Vevő köteles a
Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni,
19.2.1. ha az Eladó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez jelen
szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy jelen
szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez
vezetett, valamint ha az Eladó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben
vagy egészben jelen szerződés lehetetlenülését okozta.
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19.2.2. az Eladó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban
megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges
jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés jelen szerződés felmondásához
vagy jelen szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy jelen
szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett,
valamint ha az Eladó olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy
egészben) jelen szerződés lehetetlenülését okozta.
19.3. Eladó tudomásul veszi, és hozzájárul, hogy a Vevő jelen szerződést, ennek
módosításait, a szerződéskötésről illetve annak módosítása(i)ról, valamint jelen
szerződés teljesítésére vonatkozó adatokról szóló tájékoztatót a Kbt. 43. § (1) alapján a
Közbeszerzési Hatóság által üzemeltetett Közbeszerzési Adatbázisban közzéteszi.
19.4. A jelen szerződést Felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt 3 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Kelt:

Eladó

Vevő
Tatabánya Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Schmidt Csaba
polgármester

Eladó

Mellékletek:
1. sz. melléklet: Szerződött villamos energia mennyiség felhasználási helyenként
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