VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészről Orosháza Város Önkormányzata mint Felhasználó (továbbiakban:
Felhasználó)
Székhely:
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Telefonszám:
68/413-022
Fax:
68/411-545
Képviseli:
Dávid Zoltán polgármester
Bankszámlaszám:
11733041-15346315
Adószám:
15725510-2-04
Statisztikai azonosítási száma: 15725510-8411-321-04
másrészről a ………………………………….. mint Villamos energia Kereskedő (továbbiakban:
Kereskedő)
Székhely:
Telefonszám:
Fax:
Képviseli:
Bankszámlaszám:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
szerződő felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.
PREAMBULUM
A szerződő felek rögzítik, hogy a Felhasználó – mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ajánlatkérő szervezet - 2016.
július 19. napján, a Kbt. 81.§-a alapján uniós eljárásrendbe tartozó, hirdetménnyel induló nyílt
közbeszerzési eljárást indított „Orosháza Város intézményei, gazdasági társaságai részére és a város
közvilágításához villamos energia beszerzése - 2016” tárgyban. Az ajánlatkérő több ajánlatkérővel
közösen, a nevükben eljárva folytatta le a közbeszerzési eljárást.
1./ A közbeszerzési eljárásban a Felhasználó számára a legkedvezőbb érvényes ajánlatot a
Kereskedő tette, akit a Felhasználó erre tekintettel a közbeszerzési eljárásban a II. részajánlati kör,
az „Orosháza Város közterületein naptáras közvilágítás biztosítása” tekintetében az eljárás
nyertesévé nyilvánított.
A felek rögzítik, hogy jelen szerződésüket a fentiekben meghatározott közbeszerzési eljárás
eredményeként, az eljárást megindító felhívás, valamint az egyéb közbeszerzési dokumentumok és
a Kereskedő által benyújtott ajánlat tartalma szerint kötik meg.
A felek rögzítik, hogy jelen szerződésük elválaszthatatlan mellékletét képezik a fentiekben
meghatározott közbeszerzési eljárás dokumentumai, így különösen, de nem kizárólagosan az
ajánlattételi felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok, valamint az ajánlattevő ajánlata.
1./ A Kereskedő vállalja, hogy Orosháza Város közterületein a közvilágítás ellátásához a villamos
energia szükségletet biztosítja, a villamos energiát nettó ……………… Ft/kWh azaz
…………………. forint/kWh áron értékesíti. Ez az ár a szerződés szerint szállított villamos energia
ellenértékeként fizetendő tiszta áramdíjas energiadíjat tartalmaz. Tartalmazza továbbá a
menetrendadás költségét, a szerződés teljesítése során nyújtott tanácsadás, illetve menedzselés díját,
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valamint a számlázási költséget is, valamint az aktív villamos energia szolgáltatásának költségét, a
mérlegköri tagdíjat, a kiegyenlítő energia díját, valamint a villamosenergiáról szóló 2007. évi
LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 13. § (1) bekezdése, valamint az az átvételi kötelezettség
alá eső villamos energiának az átviteli rendszerirányító által történő szétosztásáról és a szétosztás
során alkalmazható árak meghatározásának módjáról szóló 63/2013. (X. 29.) NFM rendelet alapján
átvételi kötelezettség alá eső energia („zöldenergia” vagy KÁT) addicionális költségét. Az ár a
szerződéses időtartam alatt fix, indexálásra lehetőség nincs. A szerződéses ár tisztán energiaár,
egyben nettó ár, amely nem tartalmaz semmilyen adó tételt. Ezen tételek elszámolása a mindenkor
hatályos jogszabályok alapján történik.
2./ A szerződött villamosenergia igény 1.213.188 kWh, melytől a tényleges igénybevétel + 40 %-kal
eltérhet. A + 40 %-os toleranciasávon belül Kereskedő az 1. pontban rögzített energiaárra
semmilyen felárat nem számít fel. A mérési pont(ok)ra vonatkozó adatokat a jelen szerződés 1. sz.
melléklete tartalmazza.
3./ A szerződés időtartama: (<aláírás napja> 00:00 – <aláírástól számított egy év> 24:00). A
szerződés automatikusan megszűnik a határozott időtartam lejártának napján 24:00 órakor.
4./ Az elszámolás alapja a közvilágításba beépített lámpatestek típusa, darabszáma és teljesítménye,
valamint a közvilágítási naptár alapján fogyasztott energiamennyiség.
5./ A villamos energia szolgáltatás szünetelésének idejére vonatkozóan Felhasználó energia díj
megfizetésére nem köteles.
6./ Felhasználó közvilágítása vonatkozásában fellépő vételezési üzemzavarok esetén – Felhasználó
külön kérésére - Kereskedőnek el kell látnia a képviseletét a hálózati rendszer azon tagjaival
szemben, amely/amelyek a Felhasználónál jelentkező vételezési zavart okozta/okozták, és mindent
meg kell tennie Felhasználó érdekeinek képviseletéért. .
7./ Felhasználónak 30 napos adatszolgáltatási kötelezettsége van Kereskedő felé fogyasztási helyein
a lekötött teljesítményváltozás (bővülés, csökkenés) illetve fogyasztási jellegének változása
(ideiglenes bekapcsolás, ill. kikapcsolás, stb.) vonatkozásában.
8./ A szerződés érvényességi ideje alatt Kereskedő köteles a tőle elvárható szakértelemmel mindent
elkövetni Felhasználó szerződésből eredő érdekeinek védelmében. Amennyiben bebizonyosodik,
hogy gondatlanul, hanyag módon járt el, az ebből eredő károk megtérítésére köteles.
9./ A kereskedőváltásból eredően szükségessé váló elosztói szerződések, úgy mint a hálózat
csatlakozási szerződések és a hálózat használati szerződések megkötését Felhasználó hivatalos
megbízásával Kereskedő kezdeményezi és bonyolítja le a területileg illetékes elosztói
engedélyesnél. Ennek szolgáltatási díja az ajánlati árba beépült.
10./ Az 1. pontban feltüntetett ár nem tartalmazza:
- a villamos energia szállítási és elosztási költségeit a hozzá kapcsolódó minőséggel,
- meddő energia szállítását, számlázását,
- mérést, mérőeszközök bérletét, karbantartását és működtetését,
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- a villamos hálózat üzemeltetését, karbantartását és megújítását,
- csatlakozó berendezések használatát,
- esetleges kisegítő csatlakozó berendezés használatának költségeit,
- hálózati veszteségeket.
A fenti szolgáltatások biztosítását a Felhasználó feljogosított felhasználási helyére vonatkozó
hálózati csatlakozási és hálózat használati szerződések tartalmazzák. Jelen pontban jelzett díjakat
(összefoglalóan RHD) a Kereskedő által a Felhasználónak kiállított havi számla azonban
tartalmazza, ezen költségeket Felhasználó a Kereskedő útján fizeti meg a hálózati engedélyesnek.
11./ A Kereskedő a szerződésszerűen megvalósított teljesítést követően havonta jogosult számla
benyújtására a Felhasználó irányában.
12./ A Kereskedői számla az alábbiakat tartalmazza:
•
a villamosenergia-fogyasztást,
•
az energiaadót, a VET 147. § (1) pénzeszközöket,
•
a tárgyhóra vonatkozó forgalom alapú RHD díjak elemeit a tárgyhavi fogyasztás, valamint a
jelenlegi díjbesorolás figyelembe vételével,
•
az alapdíjat, a teljesítményalapú RHD díjat a jelenlegi díjbesorolás figyelembe vételével,
•
az ÁFA-t,
•
az adott hónapban esetlegesen felmerült pótdíjakat.
13./ Felhasználó évente 2 alkalommal fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződésben rögzített
teljesítményt adott időszakra növelje. A szerződött teljesítmény módosítására vonatkozó igényt a
Felhasználó a módosítás időpontját megelőzően 30 nappal köteles bejelenteni.
14./ Meghiúsulási kötbér a le nem szállított villamosenergia mennyiség nettó vételárárnak 20 %-a.
15./ A Kereskedő a szerződésszerűen megvalósított teljesítést követően havonta jogosult számla
benyújtására a Felhasználó irányában.
16.1.) Havi számla
A Kereskedő közvilágítás esetében a naptári hónaphoz igazodó elszámolási időszakot alkalmaz. Az
elszámolási időszak a minden hónap első naptári napjának 00:00 órától a hónap utolsó napjának
24:00 órájáig tart. Az elszámolási időszak fogyasztásainak számlázása havonta utólag, a
tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig történik.
Amennyiben a naptári negyedévben negyedéves kötbér/felár kerül felszámításra, a naptári
negyedévre vonatkozó negyedéves kötbért/felárat a naptári negyedév utolsó hónapját követő hónap
havi elszámoló számlájában kell feltüntetni.
16.2.) A Kereskedő valamennyi számláját HUF pénznemben köteles kiállítani, a Felhasználó azokat
szintén HUF pénznemben egyenlíti ki, a magyar jogszabályoknak megfelelő számla alapján. A
számla fizetési határideje a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésben előírtaknak megfelelően, a számla
kézhezvételétől számított 30 naptári nap.
A Felhasználó jogosult a Kereskedő részére
elektronikusan a fizetési határidőn belül jelezni, amennyiben az adott számla kiállítása és
kézhezvétele között 5 naptári napnál több idő telt el. A Kereskedő elfogadja, ha a kereskedő nem
szerződés szerint (nem szerződés szerinti áramdíjjal számol, nem a törvény szerinti díjtételeket
tartalmazza, a számla a szerződésben rögzített tételektől eltérő díjtételeket tartalmaz) állítja ki a
számlát, a Felhasználó jogosult a számla kiegyenlítését megtagadni anélkül, hogy ez által
késedelembe esne. Ebben az esetben a Kereskedő nem jogosult a szerződés további teljesítését
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felfüggeszteni, vagy megszüntetni.
16.3.) A Kereskedő a papír alapon kiállított számláját a Felhasználó címére köteles kiállítani és a
Felhasználó részére megküldeni.
16.4.) A Kereskedő a jelen szerződés aláírásával elfogadja, hogy ha a Kereskedő a számláját nem a
jelen szerződésben leírt módon és a jelen pontban leírt határidőben állítja ki és adja át a
Felhasználónak, úgy a Felhasználó jogosult a számlát a Kereskedő részére teljesítés nélkül
visszaküldeni, azzal, hogy a Kereskedő ebben az esetben köteles a számlát ismételten kiállítani, úgy
hogy a számla keltének napja nem lehet korábbi mint a Kereskedő által a nem szerződésszerűen
kiállított számla Felhasználó általi visszaküldésének napja.
16.5.) A számlabenyújtás előfeltétele, hogy a Kereskedő a jelen szerződés tárgyát képező feladatát a
jogszabályokban és a jelen szerződésben leírt módon teljesítse.
Felek rögzítik, hogy a teljesítés időpontja a számlán feltüntetett esedékesség időpontja.
16.6.) A számla kiegyenlítése a Felhasználó mindazon jogainak fenntartásával történik, amelyek a
Kereskedő esetleges hibás teljesítésével vagy egyéb szerződésszegésével kapcsolatosak.
Korábban Felhasználó által kifizetett, de a Kereskedő által stornózott számlákból, valamint a
mínuszos végszámlából adódó túlfizetéseket a Kereskedő külön számla alapján, 30 napon belül
köteles visszautalni Felhasználó részére. A visszautalás elszámolása minden esetben elkülönítetten
történik, a visszautalt tétel nem összevonható a következő tárgyhavi számlával.
A Kereskedő által kiállított számlák-, illetve bizonylatok ellenértékének Felhasználó általi
teljesítése mindig a számlák-, illetve bizonylatok azonosító száma alapján történik.
A Kereskedő, a Felhasználóról - a Szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott fogyasztási helyei
tekintetében - nyilvántartott követeléseiben, a Felhasználótól beérkezett átutalásokat az adott
átutalásban megadott számla-, illetve bizonylatszámú követelésre köteles könyvelni (bruttó
elszámolás).
16.7.) Számlakifogás esetén a számlázott összeget maradéktalanul, határidőben meg kell fizetni.
(Kivételt képeznek a 16.2. pontban meghatározott esetek.) A kifogás rendezését követően,
amennyiben a Kereskedőnek visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a visszafizetési
kötelezettségének a számlajóváírások megtörténtét követően haladéktalanul eleget kell tennie. A
visszafizetési kötelezettség a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi
kamattal növelt összegre vonatkozik.
16.8.) A számlakifogás bejelentése halasztó hatállyal bír, ha a kifogásolt számlában szereplő
mennyiség meghaladja az adott hónapra tervezett mennyiség 130%-át.
16.9.) Kereskedőt a Felhasználó késedelmes fizetése esetében – a késedelmesen megfizetett
összegre, mint tőkére vetítve - Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi
kamat illeti meg.
16.10.) A szerződéskötés időpontjában hatályos egyéb díjtételek az alábbiak:
- Vet. 147. §-ának (1) bekezdése szerinti pénzeszközök:
a) pontja szerint a szénipari szerkezetátalakítási támogatás díja,
b) pontja szerinti külön jogszabályban meghatározott személyi kör részére a
villamosenergia-iparban fennálló vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben
külön jogszabálynak megfelelően biztosított kedvezményes árú villamos energia
ellátás támogatás,
c) pontja szerint a kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási díj,
- a 2003. évi LXXXVIII. törvény szerinti energiaadó.
Abban az esetben, ha a jövőben bármely jogszabály új adótípusról, illetékről, járulékról vagy
bármely egyéb, a villamosenergia-ellátással kapcsolatos új költségelem alkalmazásáról rendelkezik,
amely érinti jelen szerződés tárgyát, a szerződéses ár felett ezen új tétel(ek) is automatikusan
felszámításra és számlázásra kerül(nek).
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17./ A fizetés módja banki átutalás, HUF pénznemben.
18./ Egyéb rendelkezések
18.1.) Felhasználó fogyasztási helyei vonatkozásában fellépő vételezési üzemzavarok esetén –
Felhasználó külön kérésére – Kereskedőnek el kell látnia az érintett fogyasztási helyek képviseletét
a hálózati rendszer azon tagjaival szemben, amely/amelyek a Felhasználónál jelentkező vételezési
zavart okozta/okozták és mindent meg kell tennie Felhasználó érdekeinek képviseletéért.
18.2.) A szerződő felek kötelesek megjelölni a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és elérhetőségét.
Felhasználó részéről
Kapcsolattartó:
Név:
Tel:
Fax:
E-mail:
Kereskedő részéről
Kapcsolattartó:
Név:
Tel:
Fax:
E-mail:
A szerződő felek rögzítik, hogy a vevő kapcsolattartója a jelen szerződésben meghatározott
nyilatkozatokon túl egyéb, a szerződéssel kapcsolatos, önálló, hatályos jognyilatkozatot nem tehet.
18.3./ A Felhasználó tájékoztatja a Kereskedőt arról, hogy a jelen szerződés az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ának hatálya alá tartozik, amelynek következtében a
Felhasználó a Kereskedőnak a havonta nettó módon számított 200.000,- Ft, azaz kettőszázezer
forint összeget meghaladó kifizetésnél a teljesítésért abban az esetben fizethet, ha a Kereskedő
bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc (30) napnál nem
régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást a Felhasználó részére, amellyel igazolja,
hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy a
Kereskedő a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
A felek rögzítik, hogy a fenti együttes adóigazolás késedelmes bemutatásából adódó fizetési
késedelem miatt a Kereskedő késedelmi kamatra, egyéb kártérítésre nem jogosult.
A Kereskedő a jelen szerződés aláírásával a fenti tájékoztatást tudomásul veszi, és amennyiben a
kifizetés időpontjában a köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel, vállalja az említett
nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás beszerzését; továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy
alvállalkozóival szemben az Art. hivatkozott 36/A. §-a rendelkezéseinek betartásával teljesít csak
kifizetést.
18.4./ A Kereskedő nem fizet, illetve számol 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 a Kereskedő adóköteles jövedelmének
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csökkentésére alkalmasak.
18.5./ A Kereskedő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Felhasználó számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a
Felhasználót haladéktalanul értesíti.
18.5.) A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben jelen jogügyletet érintő új
jogszabály, vagy jogszabály módosítás lép hatályba, jelen szerződést – amennyiben az szükséges –
annak megfelelően – Kbt. 141. § - ban foglalt rendelkezések betartása mellett - módosítják.
18.6.) Felek a szerződést kizárólag írásban, a Kbt. 141.§ - ban foglalt rendelkezések betartása
mellett - módosítják.
18.7.) A Felhasználó elállhat a szerződéstől, amennyiben:
18.7.1./ feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. §
alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
18.7.2./ a Kereskedő nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Kereskedő
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban
foglaltaknak; vagy
18.7.3./ 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.
18.7.4/ A Felhasználó köteles a szerződéstől elállni, ha a szerződés megkötését követően jut
tudomására, hogy a Kereskedő tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és
ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
18.7.5/ A Felhasználó jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani ha
a) a Kereskedőben 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) a Kereskedő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
18.7.6/ Az előző pont szerinti felmondás esetén a Kereskedő a szerződés megszűnése előtt már
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
18.8./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvénynek (Ptk.) az adásvételi szerződésre vonatkozó speciális, illetve a kötelmekre és a
szerződésekre vonatkozó általános rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvénynek (Kbt.) a szerződések módosítására és teljesítésére vonatkozó szabályai
irányadóak.
18.9./ A szerződő felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban egyeztető tárgyalás útján
próbálják eldönteni. Eredménytelenség esetén, a jelen szerződéssel összefüggő jogviták esetére az
Orosházi Járásbíróság, illetve hatásköre hiányában a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességét
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kötik ki.
Jelen szerződés - amely készült 5, egymással szó szerint megegyező példányban - valamennyi
oldalát Felek – elolvasás és értelmezés után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt, képviselőik
útján jóváhagyólag írták alá
……………………………..…..

……….……………………….
Felhasználó

………………………………….
Kereskedő

7

A szerződés 1. számú melléklete
Felhasználó megnevezése:
Felhasználó számlázási címe:
Fogyasztási hely
Fogyasztási
neve
hely rövid neve

Fogyasztási hely címe

Fogyasztási hely EDF

Felhasználás (KW)

Mérési pont azonosító
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