Ügyiratszám:
VILLAMOSENERGIA-VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS
A jelen Szerződés létrejött egyrészről az
Név:
Képviseli:
Székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Bankszámla száma (HUF):
mint szolgáltató (a továbbiakban „Szolgáltató vagy Szállító”),
másrészről az Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3.; adószám: 23514425-2-17, képviseli: Csillag Balázs
ügyvezető igazgató) mint felhasználó (továbbiakban „Felhasználó” vagy „Vevő”) között az alábbi
feltételekkel.
1.Előzmények, általános rendelkezések
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés megkötésére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) második része szerinti, az uniós értékhatárt elérő értékű, a
„Villamos energia beszerzése a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság részére adásvételi szerződés keretében” tárgyában lefolytatott,
hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás eredményeként kerül sor.
A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a szerződést megelőző közbeszerzési eljárás
felhívása, teljes dokumentációja, ideértve a Szállító nyertes ajánlata is.
A közbeszerzési eljárás nyerteseként a Szállító került kihirdetésre, így a Kbt. 131. §-ában foglalt
előírásoknak megfelelően a Felek a szerződés teljesítése tárgyában az alábbi szerződést kötik.
A szerződő Felek kifejezetten elfogadják, hogy amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 103.§
(3) bekezdése szerinti tájékoztatást követően nem fogadja el a hirdetmény nélküli tárgyalás
alkalmazásának jogalapja vonatkozásában, abban az esetben a jelen szerződés nem lép hatályba,
tehát a Felek a jelen szerződés hatályba lépésének feltételéül szabják a Közbeszerzési Hatóságnak,
a közbeszerzési eljárás jogalapjára vonatkozó jóváhagyását, figyelemmel a Kbt. 135. § (12)
bekezdésére.
2. A szerződés tárgya
1.
Felek a közbeszerzési eljárás alapján egymással ún. teljes ellátást biztosító jellegű szerződést
kötnek Vevői menetrendadási kötelezettség nélkül. Jelen szerződésben foglalt feltételeket ezen
alaprendelkezés figyelembe vételével kell alkalmazni.
2.
A szerződés tárgya: a magyar átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos
minőségű villamos energia szállítása 2017. július 1. napjának 00.00 órájától 2017. december 31.
napjának 24.00 órájáig,teljes ellátást biztosító jellegű villamos energia-vásárlási szerződés
keretében, menetrendadás kötelezettsége nélkül.
1

A beszerzésre kerülő villamos energia mennyisége 412 764 kWh (alapmennyiség). A Felhasználó
a fenti mennyiségtől +/- 30%-ban eltérhet. A rögzített +/- 30%-os eltérés pótdíjmentes.
3.
Szállító jelen szerződés alapján kötelezettséget vállal a szerződésben meghatározott
mennyiségű, a magyar átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű
villamos energia eladására a Vevő részére.
4.
Vevő vállalja, hogy a jelen szerződés alapján átveszi a szerződés tárgyát és azért
ellenszolgáltatást fizet.
Mivel jelen szerződés mind az ún. „Idősoros mérés alapján elszámolt fogyasztási helyek”, mind az
ún. „Profilos fogyasztási helyek”, vonatkozásában tartalmaz rendelkezéseket, az adott fogyasztási
hely vonatkozásában a releváns szabályokat kell alkalmazni. A fogyasztási helyek listáját a szerződés
4. számú melléklete tartalmazza. A fogyasztási helyek listájában bekövetkező változás nem vonja
maga után a szerződés módosításának kötelezettségét.
3. Villamos energia mennyisége
1.
Jelen szerződés hatályának időtartama alatt az alábbi villamos energia mennyiségeket kell
értelmezni:
Megnevezés
Várható villamos
energia mennyiség
(EVRH)
Maximális villamos
energia mennyiség
(EMAX)
Minimális villamos
energia mennyiség
(EMIN)
Ténylegesen Átadott
Villamos Energia
Mennyiség (ETÉNY)
2.

Mennyiség
412 764 kWh

Értelmezés
A Szerződés időtartamára, annak 2.
pontja szerinti alapmennyiség,
tájékoztató adat.
A Várható villamos energia mennyiség
130 %-a

536 593 kWh
288 935 kWh

A Várható villamos energia mennyiség
70 %-a

..................
kWh

A Szerződéses időszak alatti tényleges
villamos energiafogyasztás összessége

Várható Villamos Energia Mennyiség

A Várható Villamos energia Mennyiség az a tájékoztató jellegű mennyiség melyet Felhasználó – a
szerződés megkötésekor rendelkezésre álló ismeretei szerint – a szerződéses időszak alatt átvenni
tervez.
3.

Maximális Villamos Energia mennyiség

A Maximális Villamos Energia Mennyiség az a mennyiség, melynek leszállítására Kereskedő a
Villamos energia szállítási szerződés alapján a szerződéses időszak alatt kötelezettséget vállal. A
Maximális Villamos Energia Mennyiség feletti vételezés díja a Szerződésben meghatározott
energiadíj egységáron felül a rendszerirányító által a szerződéses időszakban a Kereskedő
mérlegkörére alkalmazott kiegyenlítő energiának a szerződéses időszak utolsó hónapja nélkül
számított átlagára és a szerződésben meghatározott energiadíj egységár különbözete (amennyiben
ez pozitív), de minimum az éves szerződéses ár.
4.

Minimális Villamos Energia Mennyiség

A Minimális Villamos Energia Mennyiség az a mennyiség, melynek szerződéses időszak alatti
elfogyasztására Felhasználó kötelezettséget vállal.
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Amennyiben Felhasználó nem tudja a Minimális Villamos Energia Mennyiséget részben vagy
egészben elfogyasztani a szerződéses időszak alatt, kivéve a Vis Majort vagy olyan körülményt, ami
a Kereskedő felelőssége, Felhasználónak meg kell fizetnie az el nem fogyasztott mennyiség
ellenértékének összegét Kereskedő részére. Az el nem fogyasztott mennyiség egységárát a Felek a
szerződéses ár és a Kereskedő által elért eladási ár különbségeként határozzák meg, amennyiben a
szerződéses ár a magasabb. A Kereskedő a tőle elvárható módon mindent megtesz azért, hogy a
Minimális Villamos Energia Mennyiség teljes, át nem vett részét a lehető legjobb kereskedelmi
feltételek mellett értékesítse. Amennyiben pedig a Kereskedő bármilyen mennyiséget nem tudott
eladni, a Felhasználó a teljes egységárat köteles megfizetni.
5.

Ténylegesen Átadott Villamos Energia Mennyiség

A teljes Szerződéses időszak alatti ténylegesen átadott, villamos energia-fogyasztás összessége=
ETÉNY.
4. Az ellenszolgáltatás és megfizetése
1.

A Szállító által megajánlott és a Vevő által elfogadott nettó ellenérték:
…………. HUF/kWh.

2.
A 4.1. pontban meghatározott ellenérték a jelen szerződés időtartama alatt fix, indexálásra
vagy bármilyen más módosításra lehetőség nincs. Az ellenérték feltétel nélküli, egységes ár
valamennyi csatlakozási pontra fix díj, amely nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz
árfolyamához, sem a villamos energia tőzsdei árakhoz vagy egyéb tényező alakulásához.
3.
A 4.1. pontban meghatározott ellenérték tartalmazza a mérlegkörtagsági díjat és a
határkeresztezési díjat, továbbá valamennyi az idősoros mérés alapján elszámolt fogyasztási
helyekre a napi negyedórás és a profilos elszámolású fogyasztási helyekre nézve egyaránt az
átlagteljesítmény igény elkészítésének és a rendszerirányító felé történő jelentésének (nominálás),
valamint az esetlegesen újonnan bekapcsolásra kerülő vagy megszűnő fogyasztási hely(ek)
vonatkozásában releváns szakértői támogatás és a fogyasztási hely(ek) kereskedői mérlegkörbe
lépésének vagy a villamos energia szolgáltatásból történő kiléptetésének - az ajánlatkérő
képviselőjeként felmerülő - menedzselési költségeit is. Az ellenérték nem tartalmazza a 2007. évi
LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 9-13. §-aiban meghatározott és a 389/2007. (XII.23.)
Korm. rendeletben szabályozott, megújuló energiaforrásból és hulladékból nyert energiával termelt
villamos energia termelésének elősegítése érdekében az Átviteli Rendszerirányítótól a Kereskedők
által kötelezően megvásárolandó villamos energia mennyiségének és szabályozásának költségét,
továbbá nem tartalmazza az általános forgalmi adót és egyéb adókat, a villamos energiáról szóló
2007. évi LXXXVI. törvény (VET) 147.-148. §–ában meghatározott pénzeszközöket, és a
rendszerhasználati díjakat.
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.
4.
Szállító kötelezettséget vállal, hogy a kereskedői mérlegkörbe lépő fogyasztási helyek
vonatkozásában az idősoros mérés alapján elszámolt fogyasztási helyekre a napi negyedórás és a
profilos elszámolású fogyasztási helyekre nézve egyaránt az átlagteljesítmény igényt elkészíti és
jelenti azt a rendszerirányító felé. Ezen szolgáltatás teljes költsége a teljes ellátást biztosító jellegű
szerződésben rögzített egy zónaidős energiaárba beépül, így ezen tevékenység ellátásáért további
igénnyel a Szállító a Vevő felé nem léphet fel.
5.
A felek közötti elszámolás alapja a fogyasztó csatlakozási pontjain elhelyezett, a mindenkori
Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott időbeli részletezettségű teljesítményadatokat
3

szolgáltató, a vonatkozó szabványoknak, biztonsági és mérésügyi előírásoknak megfelelő,
hatóságilag hitelesített fogyasztásmérő berendezés által mért és tárolt energiamennyiség. A
szolgáltatott mennyiség elszámolásának alapja a hálózati elosztói engedélyes által a Szállító részére
megadott fogyasztási mennyiségi adat.
6.
Vevő és Szállító olyan tarifastruktúrát alakítanak ki jelen szerződéssel, amely a teljes ellátást
biztosító jellegű szerződés szerint szállított villamos energia ellenértékeként fizetendő egy zónaidős
energiadíjat tartalmaz.
7.
Az idősoros mérés alapján elszámolt és profilos fogyasztási helyek menetrendtől való
eltérésének anyagi kockázata - a szükséges kiegyenlítő energia megvásárlásából következően - a
Szállítót terheli, ennek a Vevő felé történő utólagos részben vagy egészében történő áthárítása nem
lehetséges.
8.
Az ún. profilos fogyasztási helyek Mennyiségi Eltérését Szállító a Vevő felé a szerződéses
áron számolja el.
9.
Vevő és Szállító a teljes ellátást biztosító jellegű szerződés időtartama alatt az energia
ellenértéke vonatkozásában naptári hónaphoz igazodó elszámolást alkalmaznak, 30 naptári napos
fizetési határidővel.
10.
Vevő az ellenszolgáltatást havonta utólag formai és tartalmi szempontból szabályszerűen
kiállított számla alapján teljesíti. Az ellenszolgáltatás teljesítése átutalással, a Kbt. 135. § (1) és (5)(6) bekezdésében és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint, a számla kiállításától számított 30 napos fizetési
határidővel történik, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban foglaltak
figyelembe vételével. Szállító a vonatkozó számláját a villamos energia és rendszerhasználati díjak
tekintetében egyidejűleg állítja ki. A Kbt. 135.§ (1) bekezdése szempontjából Vevő által igazolt
szerződésszerű teljesítésnek minősül, ha a Szállító vonatkozó számláját a Vevő befogadja, azzal
szemben kifogással nem él. Vevő előleget nem fizet.
Jelen szerződés, továbbá a Szállító és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint
minden további, a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött szerződések alapján történő
kifizetésekre egyebekben az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ában
foglalt rendelkezések az irányadóak.
11.
Vevő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §-a az
irányadó.
12.
A számlázás és az ellenszolgáltatás kifizetése HUF-ban történik akként, hogy a Szállító
fogyasztási helyenként állítja ki a számláit. Szállító által kibocsátott számla magában foglalja a
mérőberendezés által mért energiamennyiségre vetített - a VET. 147. § szerinti - tételeket
(mindenkori szénipari szerkezetátalakítási támogatás, a kedvezményes árú villamos
energiatámogatás, stb.), továbbá az ÁFA és energiaadó összegét is.
13.
A számlázás alapját idősoros elszámolású fogyasztási helyek esetében a fogyasztásmérő
elosztói engedélyes által kiolvasott és a kereskedő számára megadott, tárgyhavi, negyedórás
teljesítmény adatok képezik. A számlázás alapját profilos elszámolású fogyasztási helyek esetében
a fogyasztási helyre vonatkozó Mértékadó Éves Fogyasztás (MÉF) 1/12-ed része képezi.
14.
A számlának formailag és tartalmilag meg kell felelnie a hatályos számviteli és adó
jogszabályoknak.
5. A felek jogai és kötelezettségei
1.
A villamos energia továbbítása a Vevő csatlakozási pontjáig a Vevő hálózati csatlakozási és
hálózathasználati szerződése szerint a Rendszerirányító, az Átviteli Engedélyes és a területileg
illetékes Elosztói Engedélyes feladata.
2.
A fogyasztási helyek ellátása a fogyasztási helyekkel megegyező csatlakozási pontokon
történik.
3.
Vevő - a kereskedői mérlegkörbe lépő - fogyasztási helyei vonatkozásában fellépő vételezési
üzemzavarok esetén - Vevő külön kérésére - Szállítónak vállalnia kell a Vevő érintett fogyasztási
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helyeinek képviseletét a hálózati rendszer azon tagjaival szemben, amely/amelyek a Vevőnél
jelentkező vételezési zavart okozta/okozták, és mindent meg kell tennie Vevő érdekeinek
képviseletéért. Ezen pont a fenti személyi és tárgyi körben meghatalmazásnak minősül.
4.
A teljes ellátást biztosító jellegű szerződés hatálya alatt Szállító köteles a tőle elvárható
szakértelemmel mindent elkövetni a Vevő érdekeinek védelmében. Amennyiben bebizonyosodik,
hogy gondatlanul, hanyag módon járt el, az ebből eredő károk megtérítésére köteles.
5.
Szállító kötelezettséget vállal, hogy a kereskedői mérlegkörbe lépő fogyasztási helyek
vonatkozásában az idősoros mérés alapján elszámolt fogyasztási helyekre a napi negyedórás és a
profilos elszámolású fogyasztási helyekre nézve egyaránt az átlagteljesítmény igényt elkészíti és
jelenti azt a rendszerirányító felé. Ezen szolgáltatás teljes költsége a teljes ellátást biztosító jellegű
szerződésben rögzített egy zónaidős energiaárba beépül, így ezen tevékenység ellátásáért további
igénnyel a Szállító a Vevő felé nem léphet fel.
6.
Vevő jogosult az energiaellátásával kapcsolatos bármilyen ügyben Szállítóhoz fordulni, aki
a tőle elvárható szakértelemmel köteles részére tanácsot vagy (ilyen tárgyú kérés esetén) írásbeli
tájékoztatást adni.
7.
A 3. pontban megadott mennyiségen belül a fogyasztási helyek száma szabadon
módosítható. Az újonnan bekapcsolásra kerülő fogyasztási helyekről a Vevő valamennyi
rendelkezésére álló adatot – a vonatkozó iparági határidők betartásával - Szállító rendelkezésére
bocsátja.
8.
Az újonnan bekapcsolásra kerülő fogyasztási helyek részére, a jelen szerződésben
meghatározott energiadíj alkalmazásával Szállító a szerződéses időtartamon belül szabadpiaci
villamos energia ellátást nyújt. Szállító szakértői támogatást biztosít és a Vevő képviselőjeként
menedzseli a fogyasztási hely kereskedői mérlegkörbe lépését (pl. Hálózati Csatlakozási Szerződés
és Hálózathasználati Szerződés megkötése.). Ezen tevékenység ellenértéke az ajánlati árba beépült,
így ezen tevékenység ellátásáért további igénnyel a Szállító a Vevő felé nem léphet fel.
9.
A szerződés időtartama alatt megszűnő fogyasztási helyek részére Szállító szakértői
támogatást biztosít és a Vevő képviselőjeként menedzseli a fogyasztási helyek villamos energia
szolgáltatásból való kiléptetését. Ezen tevékenység ellenértéke az ajánlati árba beépült, így ezen
tevékenység ellátásáért további igénnyel a Szállító a Vevő felé nem léphet fel.
10.
A szerződés megkötésekor hatályos - jelen szerződés tárgyával azonos tárgyú - szerződések
felmondását - a kereskedői mérlegkörbe lépő fogyasztási helyek vonatkozásában - a Vevő végzi el.
11.
A Szállítónak a szerződés teljesítésének 2.2. pont szerinti teljes időtartama alatt rendelkeznie
kell a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény szerinti villamosenergia-kereskedelmi
tevékenységre vonatkozó, érvényben lévő engedéllyel, amely a jelen szerződés elválaszthatatlan
mellékletét képezi.
12.
A Szállító a szerződés teljesítése során köteles figyelembe venni a villamos energiáról szóló
2007. évi LXXXVI. törvény, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet, a megújuló
energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia kötelező átvételéről és
átvételi áráról szóló 389/2007. (XII.23.) Korm. rendelet, valamint, a megújuló energiaforrásokból
nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges
pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról
szóló 63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet valamennyi vonatkozó előírását.
6. Szerződésszegések
1.
A Felek jelen szerződésben vállalt kötelezettségeinek megszegése, így különösen a teljesítés
meghiúsulása kötbér, valamint kártérítés fizetési kötelezettséget keletkeztet, illetve a szerződés
másik Fél által történő rendkívüli felmondását alapozza meg a szerződésben foglaltak szerint.
2.
A jelen fejezetben rögzített szerződésszegési esetek és azok itt előírt következményei nem
érintik a jelen szerződés bármely más fejezetében meghatározott szerződésszegési eseteket, illetve
az azokhoz fűzött jogkövetkezményeket.
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3.
Súlyos szerződésszegés esetén a súlyos szerződésszegéssel érintett Fél a szerződést a
szerződésszegő Félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal jelen szerződés szerint felmondhatja.
4.
Súlyos szerződésszegést követ el a Szállító, ha olyan okból, amelyért felelősségét a Ptk.
6:142.§-a alapján kimenteni nem tudja:
 nem áll rendelkezésre a jelen szerződésben meghatározott mértékben és módon,
 jelen szerződésben nevesített adminisztrációs kötelezettségét nem, vagy hiányosan
teljesíti és ezzel vevő ellátását egészben vagy részben veszélyezteti vagy lehetetlenné
teszi,
 egyéb súlyos szerződésszegést követ el.
5.
Súlyos szerződésszegést követ el a Vevő, ha olyan okból, amelyért felelős, jelen szerződés
szerinti díjfizetési kötelezettségét a számla megfizetésére nyitva álló 30 naptári napot meghaladóan,
Szállító ajánlott levélben, személyesen vagy futár útján elküldött felszólítása ellenére, az abban
megjelölt határidőig sem teljesíti.
6.
Vis maior bekövetkezése esetén a Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni.
Amennyiben a vis maior helyzet csak a Szállítónál jelentkezik, a vis maior időtartamára a Vevő
jogosult harmadik személytől a működéséhez szükséges elektromos áramot beszerezni. Ezt a
mennyiséget az éves mennyiség esetén figyelembe kell venni.
7.
A teljesítés jogszerű megtagadása esetén a jogszerűen megtagadó fél terhére nem keletkezik
sem kötbérfizetési, sem kártérítési kötelezettség, de késedelmi kamat fizetési kötelezettség sem,
ekkor a 2.2 pontban megadott éves mennyiséget az átadás felfüggesztése miatt át nem adott
mennyiséggel csökkenteni kell.
7. Szerződést megerősítő biztosítékok
1.
A Felek a szerződésszerű teljesítés biztosítékaként kötbért kötnek ki. A szerződésben vállalt
feladatok teljesítésének olyan okból történő meghiúsulása esetén, amely ok bekövetkeztéért való
felelősségét a nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:142.§-ában foglaltak szerint kimenteni nem tudja (pl.
szerződésszegést követő felmondás), Szállító a Vevőnek meghiúsulási kötbért tartozik fizetni,
amelynek mértéke a le nem szállított villamos energia mennyiség ÁFA nélkül számított
ellenértékének 20 %-a.
A jelen szerződésben rögzített kötbér összegét Vevő - a Kbt. 135. § (6) bekezdésében
meghatározott feltételek teljesülése esetén - az esedékes számla összegéből jogosult visszatartani.
Amennyiben a számlából történő visszatartásra lehetőség nincsen, vagy a számla összege a teljes
követelésre nem nyújt fedezetet, az esedékes összeget a Szállító köteles 10 napon belül a Vevőnek
átutalni.
8. Egyéb rendelkezések
1.
A Vevő köteles betartani a mindenkori vonatkozó jogszabályok és a Szállító mindenkori
vonatkozó szabályzatainak rendelkezéseit. Amennyiben jelen szerződés a Szállító szabályzataival
ellentétes rendelkezést tartalmaz, abban az esetben jelen szerződés az irányadó.
2.
A Szállító mindenkor betartja a vonatkozó jogszabályoknak, Szabályzatoknak, a működési
engedélyének, üzletszabályzatának és a rendszerhasználati szerződéseinek rendelkezéseit.
3.
A Szállító mindenkor a szakszerűen eljáró kereskedőtől adott helyzetben fokozottan
elvárható magatartást köteles tanúsítani, különösen
 a szerződés teljesítését veszélyeztető eseményekről a Vevőt haladéktalanul értesíteni,
 a szerződés teljesítése érdekében haladéktalanul megtenni minden tőle elvárható
intézkedést.
4.
A szerződés csak közös megegyezéssel, írásban módosítható a Kbt. 139. és 141. §-ában
foglalt előírásoknak megfelelően
5.
Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése kógens jogszabályba, vagy a
közbeszerzési eljárás felhívásába, illetve a dokumentáció egyéb részeibe ütközne, felek
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megállapodnak abban, hogy minden további jogcselekmény, különösen a szerződés módosítása
nélkül a sértő szerződéses rendelkezés helyébe a megsértett rendelkezés kerül.
6.
A Szállító 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 Szállító adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak. Szállító a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről
a Vevőt haladéktalanul értesíti.
7.
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)
a Szállítóban 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 Szállító 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.
Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól 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
8.
Az előző pont szerinti felmondás esetén a Szállító a szerződés megszűnése előtt már
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
9.
A külföldi adóilletőségű Szolgáltató köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a
Szállítóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
10.
Szállító jogosult alvállalkozó közreműködését igénybe venni, illetve szállító képviseletére
más személynek, alkalmazottjának, ügyvédjének, egyéb megbízottjának további meghatalmazást
adni. Szállító az igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Az
alvállalkozó jogosulatlan igénybe vétele esetén minden ebből eredő kárért Szállító felel. Szállító a
teljesítésbe esetlegesen bevonni kívánt alvállalkozóját a szállítóval azonos jogok illetik és
kötelezettségek terhelik. Alvállalkozó igénybe vétele esetén Szállító a Kbt. 138. § (2)-(4)
bekezdéseiben foglalt előírások figyelembe vételével köteles eljárni.
9. A szerződés időbeli hatálya és megszűnése
1.
Felek jelen szerződést határozott időre, 2017. július 1. napjának 00.00 órájától 2017.
december 31. napjának 24.00 órájáig történő villamos energia ellátásra kötik, amelyből a
szolgáltatást a 2.2 pontban meghatározott szolgáltatási időszakban kell nyújtani. A szerződés a
lejárat pillanatában felek külön jognyilatkozata nélkül automatikusan megszűnik
2.
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést a Vevő a Ptk. 6:231.§ (3) bekezdése
szerint felmondhatja. Szállító nem jogosult a szerződés rendes felmondással történő
megszüntetésére. A felmondási időnek elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a Vevő közbeszerzési
eljárást folytasson le. Ennek határidejét a felek 90 napban határozzák meg.
3.
A szerződést a felek felmondási idő közbeiktatása nélkül felmondhatják, ha:
a)
Szállító ellen felszámolási eljárás jogerős elrendelésére kerül sor, vagy végelszámolás alá
kerül, ill. hivatalból törlik a cégjegyzékből.
b)
Szállító a szerződéses kötelezettségeit nem vagy hibásan teljesíti, és emiatt bármely
fogyasztási hely működésében akadály merül fel,
c)
valamely fél a jelen szerződés 6.4., illetve 6.5. pontjában foglaltak szerint súlyos
szerződésszegést követ el,
d)
ha az illetékes Hivatal a Szállító működési engedélyét jogerősen visszavonja, vagy egyéb
módon a szerződés teljesítésére alkalmatlanná válik.
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10. Adatvédelem, kapcsolattartás, egyéb rendelkezések
1.
A szerződő felek kötelesek betartani az adatvédelmi szabályokat.
2.
Felek megállapodnak abban, hogy különös tekintettel bizalmasan kezelnek minden
egymásnak átadott, üzleti titoknak minősülő információt, valamint minden olyan információt,
dokumentációt, adatot, amelyeket írásban bizalmasnak minősítettek (bizalmas információ), vagy
jogszabály annak minősít.
3.
Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ,
megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy
felhasználása a jogosult jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy
veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket
megtette.
4.
A Felek titoktartási kötelezettsége a tudomásukra jutott üzleti titokra és bizalmas
információkra, így különösen szakmai megoldásra, know-how-ra is kiterjed.
5.
A Felek a szerződéssel kapcsolatos okmányokat és információkat kizárólag a szerződés
teljesítésére használhatják fel. A másik fél előzetes jóváhagyása nélkül ilyen információt egyik fél
sem tehet közzé, harmadik személy rendelkezésére nem bocsáthat, kivéve, ha ezt érvényes és
hatályos jogszabály alapján kötelező vagy valamely bíróság vagy más hatóság, államigazgatási szerv
elrendeli. A felek erről haladéktalanul tájékoztatják egymást írásban a vonatkozó bírósági, vagy más
hatósági határozat egyidejű megküldése mellett.
6.
A Felek kötelesek a hatóság (bíróság) figyelmét felhívni az ilyen információk megfelelő
kezelésére. Nem tekinthető titoktartási kötelezettség alá eső információnak, ami már közismert.
Egy adott információ közismertségét az a fél bizonyítja, amelyik annak közismertségére hivatkozik.
7.
A jelen titoktartásról szóló pont rendelkezései a szerződés megszűnése után is, határozatlan
ideig hatályban maradnak.
8.
Felek megállapodnak, hogy a fenti titokvédelmi rendelkezések nem terjednek ki az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
szerinti közérdekű adatnak minősülő adatokra, információkra, illetve azon adatokra, információkra,
melyek nyilvánosságra hozatalát egyéb jogszabály teszi Vevő számára kötelezővé, illetve mindazon
adatokra illetve iratokra, mely vonatkozásában jogszabály a fentiektől ellentétesen rendelkezik.
9.
Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésében folyamatosan együttműködnek, a felmerülő
problémákról egymást haladéktalanul értesítik.
10.
Felek jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel helyét és idejét azonosítható módon
igazoló módon tehetik meg érvényesen. A felek a fentieken értik az elektronikus levelezés (e-mail)
és a fax formáját is.
11.
Jelen szerződést érintő összes jognyilatkozatot Felek kizárólag írásban - az átvétel helyét és
idejét dokumentáló módon - tehetik meg érvényesen. Elektronikus levél, illetve fax esetén az átvétel
igazolását megfelelően alkalmazni kell (visszaigazolás kérése, illetve faxjelentés).
12.
Amennyiben a szerződés a jognyilatkozat megtételére határidőt nem tűz, akkor a
jognyilatkozatot annak okának felmerüléséről (jognyilatkozatot tevő tudomására jutásától)
számított 8 munkanapon belül kell megtenni, kivéve ha annak jellegéből rövidebb határidő nem
derül ki.
13.
Minden, a másik félnek benyújtandó jelen szerződés tárgyát érintő dokumentumot a jelen
szerződésben meghatározott kapcsolattartó címére kell megküldeni. A küldeményt faxon,
elektronikus levélben, illetőleg postai küldeményként keresztül feladott jognyilatkozat esetén a
megérkezést követő első munkanapon, személyes átadás esetén azonnal kézbesítettnek kell
tekinteni.
14.
A képviselők és kapcsolattartók akadályoztatása esetére a felek meghatalmazott helyettesről
kötelesek gondoskodni, melynek elmaradása nem eshet a másik fél terhére. Amennyiben valamely
technikai ok a küldemények fogadását akadályozná, illetve lehetetlenné tenné, felek kötelesek a
másik felet erről - illetve a hiba megszűnéséről - haladéktalanul rövid úton értesíteni. Ebben az
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esetben a jognyilatkozat telefonon is megtehető azzal, hogy az akadályoztatási nyilatkozat telefonon
történő megtételének igazolása a nyilatkozattevőt terheli.
15.
Szerződő felek úgy járnak el jelen szerződés hatályának fennállta alatt, úgy kezelik a
dokumentumokat, hogy az megfeleljen a szerződés kikötéseinek. Szerződő Felek kijelentik, hogy
egyikük sem tanúsíthat olyan magatartást, amely a szerződéssel ellentétes lenne, vagy a másik fél
jogos érdekeit sértené. Szerződő Felek rögzítik, hogy a dokumentumok kezelése során az
adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit maradéktalanul betartják.
16.
Felek megállapodnak abban, hogy minden tevékenységüknél a másik fél érdekeit
messzemenően szem előtt tartva járnak el, tartózkodva minden olyan magatartástól, amely a másik
félnek akár vagyoni, akár nem vagyoni kárt okozna.
17.
Szerződő Felek haladéktalanul kötelesek értesíteni a másik felet a tudomásukra jutott
minden értesülésről, dokumentumról, információról, amely jelen szerződés teljesítését akadályozza,
vagy befolyásolja.
18.
Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés hatálya alatt - a fentieken túl is szorosan együttműködnek, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a jelen szerződésben
kitűzött célok megvalósuljanak.
19.
Amennyiben jelen szerződés Vevőt említ, azon a vételezés és a számla megfizetése
vonatkozásában a fizetőt is érteni kell.
20.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok és a
Szállító Általános Szerződéses Feltételei az irányadóak.
21.
Jelen szerződés annak mindkét fél általi aláírásával lép hatályba.
Szekszárd, 2017. június 20.

…………………………………….
Szekszárdi Sportközpont
Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
Felhasználó

…………………………………….

Mellékletek:
1. sz. melléklet: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény szerinti villamos energia
kereskedelmi tevékenységre vonatkozó engedély (külön csatolás nélkül is)
2. sz. melléklet: a közbeszerzési eljárás felhívása és dokumentációja (külön csatolás nélkül is)
3. sz. melléklet: Szolgáltató Általános Szolgáltatási Feltételei (ÁSZF)
4. sz. melléklet: A fogyasztási helyek listája
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