
vAc vinos 6nronr,tfuff zArA
u-zeoovAq nincrus rs.rEn u.

r6zreszrnzEsr D(xut{Er{TUuoK

-f6lagfu Ues*erzdse Vic VSros 6nkonn6nld ltsz6rc a 2016.-2017. g6z€vr€
vond(oE6an-

rAney0

Ksr. ilAcoorr nEse szERrrrrr rvtrr r6zsEszERzEsr tuAMsxoz

lxsr. 81. g (t) BEtczD€s szERrr{n euAmsl

2016.



ALAPINFoRMiCI6K A KozBEszERzEsI EuARASR6L

Az Aj5nlatk6r5, V;ic V6ros Onkormdnyzata nev6ben ezennel felkdrem, hogy az Eur6pai Uni6
hivatalos lapj6ban 2O1615 t2'j214568 sz6mon k6zz6tett ajdnlati fethlvas, valamint a
dokumentdci6ban l'sirtak szerint nydjtsa be aj6nlatdt a jelen kozbeszezds targyiit k6pez5 feladatok
megval6sitdsara.

Ai5nlatk6r6re vonatkoz6 informSci6k:
V5c Viros 0nkorminvzata
2600 V5c, M5rcius 1,5. t6r 11.
Telefon: +36-27-51.1-400
Fax: +36-27 -573-474
E-mail: kozbeszerze@varoshaza.vac.nu

lebonvolito szervezelt:
ESZ.KER Kft.
1026 Budapest, Pa*rr6ti it 83. - BBT IrodahSz
Telefon: +361/788-8931
Fax: +361/789-6943
E-mail: titka rsag @es z ker eu

Az eli5r5s tiousa:
A kdzbeszez6sek6l sz6l6 2015. 6vi GXUII. torv6ny (tov5bbiakban: Kbt.) Mdsodik r6sze szerinti,
uni6s €rt6khat6rt el€r'6 6rt6kfi nyitt elj5nis a Kbt. 81. g (1) bekezdds atapjdn.

EIiSrds nvelve;
Jelen kOzbeszpzesi elj6riis kiz6r6lagos hivatalos nyelve a magyar. Az aj6nlatk6r6 a nem magyar
nyelven benyijtott dokumentumok aj6nlattev6 i5ltali felelds fordit6#t is Llfogad.la.

Az eUdr5s t6roya:
.F6ldgitz beszerz6se V6c v5ros 6nkorm6nyzata r6sz6re a zor6.-2oL7. g6z6vre
vonatkoz6an"

A szez6d6s id6tartam,l:
A szez5d6s megkotes6t6l 2077. 70.01. 06.00 cET id6pontig kotik azzal, hogy a jelen szerz6d6s
szerinti folyamatos szc,lgSltatds biztositiis6ra az Elad6 2016. 10. 01. 06.00 cir - zorz. to. or
06.00 CET id6szakra ktiteles.

A kozbeszez6sben r6s:fvev6k kore:
A nyilt e-lj6ras olyan, egv szakaszb6l 5l16 kozbeszez6si elj6ms, amelyben minden 6rdekelt gazdasiigi
szerepl6 aj6nlatot tehet.

Eov6b rendelkez6sek:

Az eljdr5s sordn felmerril6, az ajdnlati felhiv5sban 6s jelen dokumentjci6ban nem szab6lyozott
k6rd6sek tekintet6ben a kdzbeszez6sek ri5l sz6l6 201-5, 6vi cxull. a kozebszerz6sekr6l sz6lo
t6rv6ny (tovabbiakban Kbt.) 6s v6grehajtasi rendeletei az irdnyad6ak.
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- 2. KOTET
UTMUTATO AZ ERDEKELT GMDASAGI SZEREPL6K RESZERE

1. A DoKUMENrAcr6 ranrelul
1.1, A dokumentdci6,a kovetkez6 r6szekbcil dll:1. KOrET: AJiNLATT rer_uivAs 

- -
2. K6TET: uruunr6 Az ERDEKELTGAZDASAGI szEREpL6K n€sztne3. K6TFr: szERz6DfsTERvEzFr
+. x6tEr: n:irulorr reazolls_ fs HyrurxozarurltrAxs. 16rrr: r,riiszrxr r_einAs.

6nAllo r,rErLExLrrrx:
A. mell6klet: Vbc Vjr93 9-nkorm5nyzat5nak 6s int6zm6nyeinek relev5nsadatai rendszerhasznetati dija i 6s szerz6d6ses i d6szakra ;;"i6;;';;;;g1zig6nye
8. me 6ktet: Aj6nlati T5bt6zatC. mell6klet: Korl6tozesibesorolds

1.2, lelen [tmutat6 nummildgnpgn. ismeui meg az aj6nlati felhivdsban foglaltakat, adokumentjcid az ajdnrati ferhivirssar. egytitt kezerend<1. Az ajiinrattevcit 
-tiza.o-taoo,

kockdzata, hogy gondosan mEvizsgstjdk J'aorumentdci6i 6. ;"ii;i;;;;'il;'6;;r6#,
amery esetreg az aj6nrati id6szak aratt keriir kibocsdt6sra, varamrnt, hogy megbizhatdinform6ci6kat szerezzenek. be- minden oryan korutmeny-6s koterezetts6q u6iutr.o-iJounamely b5rmiryen m6don is beforydsorhatja az al6nrat te/m6szetet vagy;eil-e;oit. 

''-----"'

1'1'1'3' Az ajiinlattevt5knek a kozbeszez6si dokumentumokban kozolt inform6ci6kat bizalmasanyagk6nt kell kezelniLik. sem a kozbeszerzesi dokLrmentumokat, sem azok niszeit, vaqymdsotatait nem rehet m6sra ferhaszndrni, mint ajiinratr6tel;;;; ";;;;; La'rriGii!".8r
c6ljdra

2, KIEGfsziT6 TAJ€KozrATAs

2'1. BSrmely 
.gazdasagi ,szereprci, aki az adott kozbeszez6si erjiir6sban aj6nrattev6 rehet - amegferer5 ajdnratt6ter 6rdek6ben - a kdzbeszez6si dokumentum.r<n"" lotiaitar.ar

kapcsotatban irtisban kiegeszi(i tdjekoztatiist kdrhet az a;antatk6r6t6r vasv-]. lt"r"
meghatdrozott szervezettd j.

2.2. Aj.dnlatk6rS a,kiegeszitci tiij6koztatiis vonatkoz6sdban a Kbt. 56. g arapj5n jiir er.z'3'tsarmely gazdas6gi szereplci kieg6szit5 tajekoztatdst a kovetkezo kapcsoiattartdsi pontokon
szerezhet:

Esz-xen xn
1026 Budapest, pasar6ti 6t 83.

Telefon: +361/789-8931

Faxt +36t1789-6943
E-mail: titkarsag@eszker.eu

2.4.A kieg6szi6 tdj6koztat6sok kezhezv6tel6t a gazda#gi szerepl<5nek haladdktalanul vissza kell
igazofni a +367/789-6943 faxszSmra vagy a titkarsag@eszker.eu e_mail cimre.

2.5' A.gazdasagi szerepl5 kiz5r6lagos felel6ssege, hogy olyan teletux-el6rhetdseget vagy e-ma'l
cimet adjon meg, amery a megktirdend6 dokumentumok fogad6s6ra 24 d;i)ban liratmui.
Ugyancsak a gazdas5gi szereplc5 felel5ss69e, hogy a szervezeti egyseg6n belLil a kieg6szitci
taj6koztat6s id5ben az arra jogosulthoz kerulon.



Aj6nlatkerci jelen kozbeszez6si eljiir6s sor5n konzult6ci6t [Kbt. 56. s (6) bekezd6s] nem tart.

3. HELYSZiNI BEJARAS Es xoHzulricr6

3.1. Aj5nlatk6r6 he5,sz1n; 6"trrrO jelen eljSr5s sordn nem tart.

3.2. Aj5nlatk6r5 konzultaci6t jelen etjilrSsban nem taft.

4. Kiizbeszerz6si dokumentumok letiilt6se:
Az eljiirdsban va16 r6szvdtel felt6tele az kozbeszez6si dokumentumok letolt6s6nek
visszaioazol5sa. iKozds aj5nlatt6tel eset6n elegend6 egy ajdnlattev6nek visszaigazolni a
dokument5ciS letSlt6s6t). A kozbeszez6si dokumentumok letdlt6s6t a gazdas6gi szerepl6ner
a letdltott dokurnent6ci6 mell6klet6t k6pez6 kitdltott 6s c{;szerfien al5irt visszaigazol6
adatlap (10. sztimri mell6klet) lebonyolit6 szervezetnek tort6n5 megki]ldes6vel (faxon
6s/vagy e-mailen) kell igazolnia. A kozbeszea6si dokumentumok letoltdse 6s annak
visszaigazolSsa a::6rv6nyes aj6nlatt6tel felt6tele, ennek hiSny6ban az ajiinlat drvdnytelenner
minSsiil.

A kozbeszez6si dokumentumok a fentebb megjelolt honlapon jelen felhiv6s megjelenes6nek
napjiit6l el6rhetdek.

A kozbeszerzesi Cokumentumok letolt6sdr6l sz6l6 nyilatkozatot legkds6bb az ajdnlatt6teli
hatarid6 lejSrt5t megel6z6en kell az aj5nlatk6r6 rendelkez6s6re bocsdtani, de javasoljuk
annak letolt6st kaivet6 mihamarabbi megk0ld6sdt annak 6rdek6ben, hogy az ajdnlatk6r6 a
kieg6szitti taj6koztat5st a dokumentaci6t let6lt6 gazdasigi szerepl6nek megkuldhesse.

A gazdasagi szer,:pl6 felel<5ss{]e 6s kockiizata az, hogy amennyiben a letoltdst kovetden
halad6ktalanul nem ktildi meg ajSnlatk€r6 5ltat megOizott lebonyolft6 rdsz6re a fetr;fteir<;r

:ifj:j visszgiggzo]iist, rigv ajdntatker6 nem tudja rdszdre kozvetteni..il megkLitdeni a kiegesziki
tajeKoztatas(or(a)t es ez esetben. a.gazdasdgi szereplcSnek kell tiijdkozodnia ajdnlatk6rd
honlapjS16l a kieg6szit6 tdj6koztatisker6s(ek)re adott v5lasz(ok)161.

5. AzAJANLAToK BENYOJTASA

5,1, Az ajanlathoz felolvas6lapot kell csatolni a Kbt. 66. g (5) bekezd6s szerint.

5'2. Az ajdnlatnak tartalmaznia kell az ajdnlattevci nyiratkozat6t a Kbt. 66. g (2) 6s (+)
bekezdes6re (aj6nrati nyiratkozat). Az.ajiinrat egy eredeti p6rd5ny6nak u fut. 6o- s tzlbekezd6se szerinti nyilatkozat eredeti al6irt pdlddnGt kell tartalmaznia.

5.3. 3 g:".hl reszerk6nt ajelnlaftevd koteles_ benyrijtania a kitdltdtt B me dktet szerinti Ajiintati
tabrazatot. sze:rkeszthet6 excel formdtumban is benyijtand6 ezen kit6lt6tt Ajiinlati
t5bl5zat.

5.4' Alv5llalkoz6k: Ajiintatkerd jeten etj6rdsban et5irja a Kbt. 66. g (6) bekezd6s szerinti
informSci6k ajS,rlatban tort6ncj feltUntet6s6t.
A Kbt. 67. 5 (1) bekezdds arapj6n a gazdasiigi szerepr6 ajirnrataban koteres a kiz6r6 okok
fenn nem 6|ir;a, az arkarmassagi koveterm€nyeknek var6 megferer6s tekintet6ben az
egys6ges eur6pai kiizbeszerz6si dokumentumba (EEKD) fogrart nyiratkozater
ajSnlata r6szekdnt benyrijtani.

--,*fi;?Hi#{rg.%



5.5. Az ajdnlattev6nek a Kbt.-ben, az ajdnlati felhivdsban. illewe jelen kozbeszez6sr
dokumentumokban meghatarozott tartarmi 6s formai koveterm6nyek marad6ktaran
f igyelembevdteldvel 6s az el5irt kotelez6 okirato( dokumentumok, nyiratkozatok (a
tovdbbiakban egy0ttesen: meldkretek) becsatoras6var keI ajdnratit beny0itania.

5'6' Formai el5irSsok: az ajdnlatot ajdnlattev6knek nem elektronikus 0ton kell a jelen
felhiviisban es a kozbeszez6si dokumentumokban meghat5rozott tartalmi, ". u t .ui
kovetelm6nyeknek megfelel<5en elk6szitenie 6s benydjtania:

o az ajSnlat papir arapri p6rd5ny6t zsin6rral, rapozhat6an 6ssze kefl f[izni, a csom6t
matricdval az aj6nlat els6 vagy h6ts6 lapj;lhoz rogziteni, a matricdt le kell
belyegezni, \ragy az aj6nlattev6 r6sz6r6l errelogosultnlk al6 kell irni, rigy hogy a
b6lyegz6, illet6leg az aldiras legal6bb egy r6sze a matric;n legyen;o az ajiinlat oldalsz5moz6sa eggyel kezd6dj6n ds ordarank6nt nbvekedjen. Eregendd
a szoveget vagy szdmokat vagy k6pet tartalmaz6 oldalakat szdmozni, aj tires
oldalakat nem kell, de lehet. A cimlapot 6s hdtlapot (ha vannak) nem kell, de
lehet sz6mozni. Az aj6nlatk6rS az ett6l kism6rt6kben elt6r6 sz6mozdst (pl. egyes
oldalakn6l a lA, lB oldatszim) is elfogad, ha a tartatomjegyz6kben az egyes iEiok
helye egy6rtelmUen azonosithat6 6s az iratok helyere egy6rtelmlien lehet
hivdtkozni. Az ajSnlatk6r5 a kism6rt6kben hi6nyos szdmo#st jogosult
kieg6sziteni, ha ez az ajdnlatban val6 t6jekozodilsa, illetve az aj6nlaira val6
hivatkozSsa 6rdek6ben szLiks6ges;

o az ajiinlatnak az elej6n tartalomjegyz6ket kell tartalmaznia, mely alapj6n az
aj5nlatban szerepl6 dokumentumok oldalsz5m alapjan megta16lhat6ak;

o az ajenlatot z5rt csomagolSsban, 1 papir alap[ peld6nyban, tovdbbri 2 db a papir
alapri peldSnnyal mindenben megegyez6 elekronikus m6solati p€lddnyban kel
(DVD vagy CD adathordoz6n) benyiljtani; amennyiben az elektronikus 6s az
eredeti papir alapi aj5nlat k0z6tt elt6rds van, ajdnlattevci az eredeti papir alapr_
p€ld5ny tekinti ininyad6nak

o az ajdnlatban l6vcj, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a v696n al6 kell irnia az
adott gazd5lkod6 szervezetn6l erre jogosult(ak)nak vagy olyan szem6lynek, vagy
szemelyeknek aki(k) erre a jogosult szemely(ek)t5l ii'esos felhatalmaz6st kaptak;

o az ajenlat minden olyan oldal6t, amelyen - az aj5ntat bead6sa el6tt - mddosit6st
hajtoftak v&2re, az adott dokumentumot al6ir6 szem6lynek vagy szemdlyeknek a
m6dosit6snail is k6zjeggyel. kell ellStni; a z6rt csomagon ,,Ajinlat - Fiildgiz
beszerz6se V5c V6ros 6nkorm5nyzata r6sz6re a ZOL6,-2O1.7, g6zevre
vonatkoz6an " valamint: ,,Csak a ktizbeszerzasi eljards sordn, az
aiii nlattiteli haairida lejiirtakor bontha&i fel!' megjelol6st kell felttintetni.

5.7. Az ajdnlat nem tartalmazhat betold5sokat, torl6seket 6s 6tir6sokat, az ajdnlattevd iilta
elkoveteft hib6k sziikeges korrekci6inak kivdtel6vel, amely esetben ezen korrekci6kat az
aj6nlatot al6ir6 szemdlynek, vagy szem6lyeknek k64egyrikkel kell ellStni.

5.8. Az ajiinlatokat ir6sban 6s z6rtan, a felhiv5s 6ltal megjeldlt kapcsolattartdsi pontban
megadott cimre kozvetlen0l vagy postai [ton kell benyfrjtani az aj6nlaft6teli hat6rid6
lejdrtaig. A post6n, futSrral feladott, vagy szemtllyesen k6zbesitett ajSntatokat az
ajdnlatk6r6 csak akkor tekinti hat6rid6n belill benyijtottnak, ha annak k6zhezv6tel6re az
ajdnlatt6teli hatiirid6 lejddaig sor kerul. Az ajiinlat, illetve az azzal kapcsolatos postai
k0ldem6nyek elvesa6s6bol ered5 kocklzat az ajdnlattev6t terheli.

5.9. Az aj6nlatok benytijt5s6nak helye 6s hatarideje:

ESZ-KER Kft.
1026 Budapest, Pasar6ti rit 83, BBT irodah5z- II. emelet titkars6g

hatarideje: 2016. jilius 29. 11:00 6ra

-Eii*5ffilg"AA



5'10. szemdlyes leadiis eset6n k6rjuk, hogy ajirnlataikat munkanapokon 9-15 6ra kdzdtt adj6k le,
az ajiinlatt6teli hat6rid6 lej6rt5nak napjiin 9-11:00 6riiig!

5.11.A2 aj6nlatokat ajiinlatk€r6 drkezteti, aki biztosiua, hogy az ajiinlatok tartalma a felbontls
idSpon!aiig sen[<i sz6m5m se vSlhasson hozziif6rhet6v6.

5'12. Ha a jelen kOzbr:szerzdsi dokumentumok aj6nlott igazoliis- €s nyilatkozatminta alkalmazal#t
irja el<!. ez esetben a 4. kotetben talSlhat6 vonatkoz6 iraunint6t kerjtik lehet6s6g szerinr
felhaszniilni es megfelelc5en kitoltve az ajdnlathoz mell6kelni. Az ;jdnlott igaz6liis- es
nyilatkozatminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelel6 m5s okirat is mell6kelhet6
(pl' referencia nyilatkozat eset6n). Az aj5nlattev5 felel5sseggel tartozik az aj6nlatban kozolt
adatok 6s nt ilatkozatok, valamint a becsatolt iqalot6soK okimtok tartalmdnak
ral6disagii6rt.

5.13' Az aj6nlat elcikdszitds6vel, ossze;illitds6val 6s beny[jt6s6val, vagy az ajdnlathoz szijks6ges
informiici6k mq,szez6s6vel kapcsolatos mulasztds kovetkezm6nyei aliinlattevcit terfrelik.-nz
aj6nlat elk6szitdsevel, benyrijta#ral 6s egyebk6nt a kozbeszezdsi eljiiraisban val6
r6szv6tellel kapcsolatban felmenil6 koltsegeket az aj6nlattev6k maguk viselik es ezex
r6szben vagy egdszben tort6n5 megt6rit6s6re az ajdnlatk6r6 nem lotelezhet6. Minden
olyan adat, infrrrmSci6 beszez6se, - amely ajiinlatuk elk€szit6s6hez 6s a szez6d€ses
kOtelezetts€gek elv6llal5sahoz sztiksegesek - saj6t kolts6grikre 6s saj5t felel5s#ggkre az
AjSnlaftev6k feladata.

5.14. Ajiinlatk6r6 az aj5nlat benyrijt6sdt kovet6en nem veszi figyetembe ajdnlaftev6nek - a
pontos informdci6k hiiiny5ra hivatkoz6 - aj6nlat modositasdra vonatioz6 k6relm6t. Az
ajSnlathoz sztiks{tres pontos 6s egydrtermfi informici6k beszerz6s6t szorgarja a jeren
kozbeszez6si dokumentumokban rdszletezett &ijdkoztatds-k6res 

' 
leiret6sege.

Ajiinlattev6nek - a jogszabalyi rendelkez6sek betartisa mellett - az ajiinlati felhiviisban] a
kozbeszez6si dokumentumokban 6s az ajeinlattev6k k6rd6seire adott vdlaszokban
meghat6rozottalnak megfelel6en kell az aj6nlatot elkdszitenre.

5.15'Az aj6nlatban <ozolt inform6ci6k kiz6r6lag ezen kdzbeszerzdsi eljdriis eredmdny6nek
meg6llapitasa ke:ret6ben ker0lnek felhaszn6liilra.

6. REszArANLATrEreq rllerve rdBBvALrozAT0 a:AnurrErer LEHET6siGE

6.1. Ajiinlatkdr6 a reszajiinlatt6tel lehet6s6gdt nem biztositja.

6.2. Az ajdnlattev6k .;elen elj6rSsban tobbv6ltozatt (artemativ) aj6nlatot nem tehetnek, az ilyen
ajSnlatokat . ajdnratk6r5 ..drv6nyterennek nyirviinitja. 

' tlkintetter ar.u, rr"sv 
"'",dsszeh a son lithat 5a k a t6bbi aiiinlattal_

7, KOZOSAJiNLATTETEL

7.1.Tdbb gazdas:,gi szerepl5 koz6sen is tehet ajiinlatot.
7,2.Kozds ajenlattdtel eset6n a Kbt. 35. ! alapjdn ke elj6rni.
7.3. Aj5nlatk6r6 kizirja gazdaSlkod6 szervezet letrehoziisiit (projekttarsa#g) mind Ajilnlattev6,,

mind k6zos Ajeinlatev6k vonatkoz5sdban.

7'4.Amennyiben tdbb gazdasagi szerepl6 kozdsen tesz ajdnlatot a kdzbeszerz6si eli6r6sbanakkor csatorniuk kefi az . erre vonatkoz6 ,ug5flapoddst. n ioioi- 
"Fi;rr"ttJJ5[megSllapodSs6nak tartalmaznia kell:

-n*i,H"SflJi#e



r a jelen. kozbeszerz6si elj6rdsban kozos ajiinrattev6k neveben eljairni (tovdbb6
kapcsolattart5sm) jogosult k6pvisel6 szervezet megnevez6s6r;

r a szez5d6s teljesit6seert egyetemleges felel6ss6gv6llal6st minden tag r6sz6r<51;

. aj6nlatban v6llalt kotelezettsdgek es a munka megosztdsdnak ismertetds6t a tagok 6s
a vezet6 kozdtt;

r a sziiml5z6s rendj6t.

UzlErr nrox vfoelMe

8.1. A gazdasiigi szerepl6 az ajiinlatban, hiiinyp6fl6sban, valamint a Kbt. 72. s szerinti
indokolSsban elktilonitett m6don elhelyezett, ijzleti titkot (ideertve a vdlett ism-eretet is)
[ftk 2:47. g] tartalmaz6 iratok nyilvdnoss5gra hozataldt megtilthatja.

8'2.tu tizleti titok v6delmdnek 6s a fenti iratok 0zleti titokkd nyilv6nitasSnak r6szletes szab6lvait
a Kbt. .14. I tartalmazza.

8.3'Aj5nlatk6r6 nem vdllal felelSss6get az rjzleti titoknak tartott inform6ci6k, iratok harmadrK
szemelyek (ktilonosen m6s aj5nlattev6k, gazdasdgi szerepl6k) dltali megismer6sddrt,
amennyiben aj5nlattev6 az iizleti titkot [Ptk. 2:a7.g] tartalmaz6 irdtokat aj6nlatiiban nem
elk0lonitett m6don, vagy igy helyezi er, hogy azok tartarmaznak a fenti;kben megjeldrt
informSci6kat is,

9. V5ltoz5sbejegyz6s: Ajdnlattev6 vonatkoz6sSban folyamatban l6v5 vSltozSsbejegyz6si etj6r5s
eset6n az ajdnlathoz csatoland6 a cegbirds5ghoz benyijtott vdltoz5sbejegyzdsi k6relem es az
annak 6rkez6sdr6l a cegbirosag Sltal megkrildott igazol6s is. Amennyiben aj6nlattev6
vonatkozdsdban nincs follamatban vdltozdsbejegyz6si elj5r5s, rigy k6rji.ik, nemleges radalm6
viiltoz5sbejegyzdsi nyilatkozatot sziveskedjenek az aj5nlat r6szek6nt beny{jtani. [32Llzots.
(X. 30.) Korm. rendelet 13. 5l

10. AZA]ANLATOKFELBONTASA

1O.1.Az ajdnlatokat tartalmaz6 iratok felbontSsinak helye es ideje:

Esz-xrn xn.
1025 Budap€st, Pasa€ti 6t 83, BBT irodahSz UI. emelet t5rgyal6

ideje: 2016. jflius 29. 11:OO 6ra

10.2.A2 aj6nlatok felbontii#n5l csak a Kbt 68. ! (3) verinti szem6lyek lehetnek jelen.

10.3.A2 aj5nlatok felbont6sakor ismertetni kell az ajdnlattev6k nev6t, cimet (sz6khely6t
lak6hely6t), valamint azokat a fcibb, szdmszerUsithet6 adatokat, amelyek az 6rtekel6sr
szempont (reszwempontok) alapjiin 6rt6kelesre keritlnek.

11. Al5ir5s igazolisa:

Az ajanlathoz csatolni kell az aj6nlattev6, az alv5llalkoz6, az alkalmass5g igazolSs6ba
bevont (kapacitast nyrijt6) gazdasdgi szerepl6 cegjegyzdsre jogosult, nyilatkozatot,
dokumentumot aliiird k6pvisel5 al5i.asi cimt'ld6ny5t vagy a 2006. 6vi V. torv6ny 9. ! (1)
bekezdese szerinti al5ir5s mint6j5t. Amennyiben az aj6nlat ceiegyzesre jogosultak 6ltal
meghatalmazott(ak) al5ir5#wl keril benyijtdsn, a meghatalmaz5snak tartalmaznia kell a
meghatalmazott al6ir6s mintajiit is. Egy6ni v6llalkoz6 aj6nlattev6 csatolja a k6pviseletre
jogosult szem6ly Sltal alSirt nyilatkozatot, amelyben e9y6ni v6llalkoz6 megjeloli a

dr. czegt6ai Esaer f,
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nyilv6ntart6si :z5m6t, vagy az ad6sz6mdt. Egy6ni vdllalkoz6 eset6ben Ajdnlatk6r6 elfogadja
b5rmely olyan dokumentum egyszerfi misorat6nak csator6sat, imerv arkarmis a
k6pviseletre va16 jogosultsiig igazol6s5ra.

12. Atsziimitas, irrfolyamok

A nem a k6rt r,alutanemben rendelkez6sre ill6 adatok vonatkoz5s6ban a Magyar Nemzeti
Bank dltal, az ajSnlati felhivds feladdsdnak napjdn k6zz6tett deviza6rfolyamoi< k6pezik az
Stsz5mitds alariSt. Amennyib_en varamery devizdt a Magyar Nemzeti Bank nem iqyez, az
adott _devizSra az ajiinlaftevci szekhetye szerinti orszdg kozponti bankja dttat iz 46ntati
felhivds felad;is5nak 

_napjSn ervenyes devizadrfolyamo-n szdmitott eur6 etten6rt6t ft6peii
az Stsz5milas alapj6t a fentiek szerint. Referencidk eset6ben az azok teljestt6sekor
hat6lyos Srfolyilmot kell az ajiinlattevcinek figyelembe venni. A relevdns deviza6rrotiramra
vonatkoz6 informdci6t az aiiinlathoz csatolni kell. Aj6nlatk6r6 felhivja a rigyelmet, i,ogy iz
Stvdltast_ az aj5nlattev6nek kefl megtenni az aj5nlatdban, ezen reraoit nem rEpezi
aj5nlatk6r6 fet-datat.

13. EREDMENYHIRDETES, osszTcez€s Az AJANLAToK ELBiRALASAR6L

13'1.42 aj5nlatk6r6 kOteles az. aj6nlattev6t ii.asban tdj6koztatni az elji6rds eredm6ny6r6l, az
eljiirds eredm6nytelenseg6r6l, az ajiinlattev6 kizjrd#r61, a s.ez6des teljesit6sdre val6
alkalmatlansigiinak megSllapitas616l, ajiinlatinak egy6b okbol tortdnt '6rv6nytetenne
nyilvSnitas516l, valamint ezek r6szletes indok516l, az er-rol hozott dont6st tcOvet<jen a ienetO
leghamarabb, de legk6s6bb h5rom munkanapon beliil,

13.2. Az ajiinlatk6r6 az ajdnlatok elbirSl5sanak befejezesekor k0ton jogszab5lyban meghat5rozon
mintdk szerint irSsberi 6sszegez6st koteles k6sziteni az ajdnt"atotrot.' nz "jd;ikert;.aj6nlatok elbini15sSnak befejez6sekor 

_ 
a fenti tdj6koztatast az irrasbeli o'sir"ge.ein"x

minden ajSnlatevci r6sz6re egyidej(reg, terefaion vagy elektronrkus 0ton tort6n6
megkij ld6s6vel :eljesiti.

13.3'Az ajdnlatker6 .az ajdnlatok elbiriSlSs6r6l k6szitett irdsbeli osszegezdst az ajdnlattevcik
r6szpre tortend .megktild6set5l sz6mitott huszadik napig egy alkalommjl .ioqosutt
mooosltanr, szu <seg eseten.az 6rv6nytelensegrdl sz6ld tiij6koztatast visszavonni, toyabbd a
mar megkotott szez(b6st6r 

-eraflni, ifletve a-mennyiben a tefesit6s megkezd6ie ,iutt .,
eredeti iillapot nem 6llithat6 helyre, a szez6d6st azonnali hatdllyal filmondani, ha azeredm€ny me!,ktildes6t 

, 
kov.etoen eszleti, . hogy az eredm6ny f "iJ-enyt"f "ni"gliorv€nys6rt6 vort 6s a m6dositiis a torv6nys6rt6si' orvosorja. Az aj6nr;tk6rd a m6aositJtt

i'5sbeli osszegez6st koteres faxon vagy ereKronikus 0ton harad6karanur, egyidejureg az
osszes ajdnlatte'/6nek megkrildeni.

14, ELozETEsVTTARENDEzEs

14.1'4 Kbt. 80. 5 (1) bekezd6se szerinti erdzetes vitarendez6si k6rermet az ardbbi cimre ke
beny0jta ni:

€sz-xen xn
1026 Budapest, pasar6ti rit 83.

1026 Budapest, pasar6ti ft 83. _ BBT lrodah6z Titk6rs6g
T€lefon: +36U788-8931

Fax: +361/289-6943
E-ma il : titkarsag@eszker.eu

14'2'4._ k6relmez5lef az ajdnratk6dhoz benyijtott k6relm6ben (a tov5bbiakban: er6zetesvitarendez6si k6rerem) meg ker jerornie ai iraisberi osszegez6s'vajy'"gve-u alirt,ili-i,,,ii

V
dr. Czegtddi Eszter _,
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v-agy eljairSsi cselekm6ny jogs6rt6nek tartott elem6t, tov6bb6 a kerelmezd javaslat6t.
6szrev6tel6t, valamint az 6ll6spon!6t al6tiimaszt6 adatokat, t6nyeket, toviioo5 az azt
alStimaszt6 dokumentumokra - ha vannak ilyenek - hivatkoznia kell.
Az el6zetes vitarendez6si elj6r5s szab5lyait a Kbt. 90. O-a tartalmazza.

14.3'Amennyiben valamely aj5nlaftevcl a rendelkez6s6re 6l16 hat6rid6ben el6zetes vitarendez6sr
kerelmet nytjtott be az aj6nlatok bont6sdt kovet6en tortent eliiirdsi cselekmdnnvel
keletkezett dokumentummal kapcsolatban, az aj6nlatk6r6 a k6relem beny[jt5sat6i a
vSlaszSnak megk0ld6se napj6t.kovet6 tiz napos id6tartam lejiirt5ig akkor sem kotheti meg
a szerz5d6st - ha r6szaj5nlat t6tele lehetseges vol! a beszez6s 6rintett r6sz6re vonatkozB
szerz6d6st - ha eddig az idcipontig a szez6d6skot6si morat6rium egy6bk6nt lejdrna.

1s. A szERz6DEs urexdrfse €s reursirfsr
15.1. Eredm6nyes kozbeszez6si elj6r5s alapjSn a szerzrid6st a nyertes szervezettel (szem6llyel)

- kozos ajiinlatt6tel eset6n a nyertes szervezetekkel (szem6lyekkel) - kell irasban megkotni i
kozbeszerz6si eljdrSsban kozolt vegleges felt6telek, szea6d6stervezet 6s ajSnlat tarta-lmdnak
megfelel6en.

15.2. A szea5d6snek tartalmaznia kell - az eljir5s sor5n alkalmazott 6rt6kel6si szemDontra
tekintettel - a nyertes aj6nlat azon elemeit, amelyek 6rt6kel&re kerultek.

15'3. Az aj6nlatok elbir6l6sar6l sz6l6 frdsbeli dsszegez6snek az aj6nlattev6k r6v6re tort6nt
megkLild6se napj6t6l a nyertes aj6nlattev5 6s a miisodik legkedvez6bb ajdnlatot (ha
aj6nlatk6r6 hirdetett m6sodik helyezettet) tett aj6nlattev6 ajdnlati kototts6ge tovdbbi
harminc nappal meghosszabbodik.

L5.4. Az aj5nlatk6r6 kdteles szerzdd6ses felt6telk6nt el6irni, hogy:
o nem fizethet, illetve sz6molhat el a szeaddes teljesit6s6vel osszef0gg6sben olyan

koltsegeket, amelyek a 62. 5 (1) bekezd6s k) pont ka)-kb) alpontja szerinti felt6teteknek
nem megfelel6 t6rsasi5g tekintet6ben mer0lnek fel, 6s amelyek a nyeftes ajSnlattevci
ad6koteles jovedelm6nek csokkentds6re alkalmasak;

t a szerz&6s teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerke:et6t az ajdnlatker6
szdmdra megismerhet5v6 teszi 6s a Kbt. 143. g (3) bekezd6se szerinti tigyletekr6l az
aj6nlatk6r6t halad6ktalanul drtesiti.

15.5. tu ajdnlatk6r5k6nt szezdd5 f6l jogosult es egyben kotetes a szerz5d6st felmondani - ha
szriks6ges olyan hatdrid5vel, amely lehet6vd teszi, hogy a szerz6dessel drintett feladata
elli5tasi16l gondoskodni tudjon - ha:

o a nyerles aj5nlattev5ben kozvetetten vagy kozvetlen0l 2solo-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szemdly vagy szemdlyes joga szerint jogk6pes
szervezet, amely tekintet6ben fenn6ll a 62, g (1) bekezdes k) pont kb) alpontjdban
meghat6rozott feltetel;

. a nyertes ajdnlattev5 kozvetetten vagy kozvetleni.il 25olo-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy szemdlyes joga szerint jogk6pes
szervezetben, amely tekinteteben fenndll a 62. q (1) bekezd6s k) pont kb) alpontjSban
meghat6rozott feltetel.

Jelen pontban emlitett felmondils eset6n a nyertes ajiinlattev6 a szerzSdds megsz[in6se el5tt
mdr teljesitett szolgdltatds szezchtlsszerii p6nzbeli ellen6rt6k6re jogosult.

15.5. A krilfoldi ad6illet5segf nyertes ajdnlattev6 koteles a szerzSd6shez arra vonatkoz6
meghatalmaz5st csatolni, hogy az illet5sege szerinti ad6hat6s59t6l a magyar ad6hat6#g
kozvetlenrll beszerezhet a nyeftes ajdnlattev6re vonatkozd adatokat az orszjgok kozotti
jogseg6ly ig6nybev6tele n6lktil. 
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15.7, A kozbeszendsi szerz6d6st a kozbeszerz6si elj6r6s alapj6n nyertes ajiinlattev6k6nt
szenSd6 f6lnek, illetve kozosen ajdnlatot tev<jknek kell teljesitenie.

15.8, Az ajdnlattevt,k6nt szea(16 f6l teljesites6ben koteles kozremUkedni az olyan alvellalkoz6
6s szakember, arnely a kdzbeszerzesi elj6rdsban r6szt vett az aj6nlattevci alkalmassSgiinak
igazolSs6ban. Az ajdnlattev6 kdteles az ajilnlatk6r6nek a teljesites sor5n minden olyan - ak6r
a kor6bban megjelolt alv5llalkoz6 helyett ig6nybe venni kivdnt - alv6llalkoz6 bevondsiit
bejelenteni, amel/et az ajSnlat5ban nem nevezett meg 6s a bejelentdssel egytltt nyiiatkoznia
kell arr6l is, hogy az Sltala ig6nybe venni kiviint alv6llalkoz6 nem 6ll a kiz5r6 okok hat5lya
alatt.

15.9. Az aj6nlattev6l(6nt szez&6 f6l a teljesit6shez az alkalmass5g6nak igazol5s5ban r6szt vett
szervezetet a 65. q (9) bekezd6s6ben foglalt esetekben 6s m6don koteles igdnybe venni. E
szervezetek bevonisa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhat6 be m5s (ideerwe az
5talakuliis, egyesiles, sz6wdl6s ritj5n tort6nt jogutodlSs eseteit is), ha az ajSnla$ev6 e
szervezet nelktil vagy a helyette bevont [j szervezettel is megfelel - amennyiben a
kozbeszezdsi eljdrlsban az adott alkalmassagi kovetelm6ny tekintet6ben bemutatott adatok
alapj6n az ajdnlatk6rS szfikitefte az eudrdsban r6szt vev6 gazdas6gi szerepl6k szAmlt, az
eredeti szervezefekkel egyendrt6kij m6don megfelel - azoknak az alkalmasslgi
kovetelmenyeknek, amelyeknek az ajiinlattev<ik6nt szerzSd6 f6l a kozbeszerz6si eljiir6sban
az adott szervezetlel egytitt felelt meg.

16. Iriinyadti id6: A jelen felhiv6sban megadott id6pontok a Kozdp-eur6pai id6z6na szerint
6rtend<ik.

L7, Tdrgyi kozbewe,a6si elj6nis kozos kozbeszez6s itj5n val6sul meg. Kdz6s ajSnlatk6r5k:
- V5ci Vdros Onkorm6nyzata
- VSci Spoft Nonp,rofit Kozhaszn0 Kft.
- Mad6ch Imre M ivel6d6si Kozpont
- V5c V6ros Onkorm6nyzat Id5sek Otthona 6s Klubja
- V5c Viiros Onko'mainyzat Gazdasdgi Hivatala

Az intdzmenyek k0lon-ktilon v6lnak jogosultt6 az eD5r6s eredm6nyek6ppen a szez5d6sek
a 15 ir5sil ra .

18. Ajdnlatk6r5 felhivja az ajdnlattev6k figyelm6t a Kbt. 73. I (4)-(5) bekezd6sdben foglaltakra.
A Kbt. 73. $ (5) bekezd6s alapj6n Aj6nlatk6t6 a kiSzbeszezdsi dokumentumokban
tiij6koztat6sk6nt ko::li azoknak a szervezeteknek a nevdt, amelyeKSl az aj6nlattev6
t6j6koztatiist kaphat a Kbt. 73. S (4) bekezdds szerinti azon kovetelmdnyekr6l, amelyeknek a
teljesitds sor5n meg kell felelni. A tSij6kozod6si kotelezetts6ge teljesit6serc5l ajenlattev6nek
aj5nlatSban nyilatkoznia kell.

Ad6z5s:
Nemzeti Ad6 6s VSmhivatal NAV
H6dmezSva5sarhr:lyi kirendelts6g :

6800 Hodmez6visdrhely, Andrdssy rit 25.
K6k sz6m (mobilh6l6zatb6l is hivhat6): +36 40 424242

K0rnvezewedele n:
Als6 -'l-isza - vic6ki Kornyezetvfuelmi, Term6szefuelelmi 6s VizLigyi tultigyel6seg
Sz6khely: 6721 Siz€{€d, Fels6 - Tisza part 17.
Postacim: 6701 Szeged, ff.: 1048
Telefon: (52) 55:i060
Fax: (62) 553-068
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E-mail: atikM(OatikM. h u
Honlap: htto://wwwatikM.hu

Eo€szsdovedelem :

ANTSZ Mak6i H6dmez6vii#rheryi Kist6rsegi Intezet Hfumez6v6sarheryi Kirendertsa3e
6800 Hodmez6v6siirhely, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca
Tel: 70 (62) 241 87L

tpoyatdkosliooa | 6l6k es6lyeoven l6sele I

fcizigazgakisi 6s lgazs6g0gryi Miniszt6rium, Tdrsadalmi Felzdrk6ziisdrt Fetel6s
AllamtitkdrsSo
Sz6khely: 1055 Budapest Kossuth Lajos t6r Z{.
Postai cim: 1357 Eudaoest, ff.: 2.
Telefonsz6m: 06-1-795-1000 Ugyf6lszolgiilat telefon: 06-1-795-6411
Telefax: 06-1-795-0002
Ugyfdlszolgdlat e-mail: lakossao@kim.gov.hu

,
Nemzeti Munkatigyi Hivatal Munkavedelmi es Nunkarigyi [az9at6#li-
1105 Budapest. Feh6r !t 10.,
lev6lcim: 1399 Bp. 62. pf. 639,
z6ld sziim: 06-80-204-292,
honlap: ommf.gov.hu
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3.
SZERZODESTERVEZET

Fiildg5z-kereskedel mi szerz6d6s

mely l6trejott egyreszr5l:....,.,..
szekhelye:............
Ad6s2dm..............
kepviseli:..............
mint Felhaszn6l6 (tov6bbiakban: Felhaszn616),

sz6khely:
k6pv: .............................
c63jegyz6ksziim:
ad6sz6m:
mint Elad6 (tovdbbiakban: Elad6) kdzdtt az atulirott hetyen €s idciben, az atdbbi fettdtelek
mellett:

1. El6zm6nyek

tulhaszn5l6k nev6ben 6s kdpviseleGben v5c viiros onkormiinyzata a helyben k6zpontositon
kozbeszerz6si eljdrSs lleret6ben k6zbeszezdsi eljdr6st folytatott le a 2015. 6vi c(uil. torv6ny
(tovebbiakban: Kbt.) II. r6sze szerin! nyilt eljiir6s keretdben ,,ftldg6z enetgia beszetz*sd'
megneveztissel. A nyertes aj6nlattev6 az elj6r6sban az Elad6 len, igy a kbt. vonatkoz6
szakaszainak megfeleltien a szezcjdds vele kerril megkot6sre. Jelen szez6d6st (toviibbiakban;
Szerz6d6s) a1. egyes ltlhaszn5l6k kijl6n-k0l6n kotik meg, azzal, hqy 

"z 
egyei Felhaszni5l6k

egymiis szerz6d6sszeg,5si6rt nem felelnek. Az aj.intati felhivdsban rogzatitt tOt-, itt. alulfogyasztas
vonatkoz5sdban a fizet6si kotetezetts6get V5c Viiros onkormiinyzlta vdllalji, az6rt ui'egye,
tufhaszniil6k nem felelnek. Felek a beszez6si ig6ny teljesit6se diOetdUen ai aliibbi s;2dd1tt
kotik.
V5c V6ros o-nkorm6ny:ata 6s a FelhasznSl6k kijelentik, hogy a 2013. 6vi V. tv. 8:1.g (r) bek 7.
ponga alapjdn szen6di5 hatosdgnak min6srilnek.

2. A szerz5d6s tirgya

1. Elad6 jelen Szerz6d6s -alapjSn kotelezetts6get vdllal a Szerz6desben meghatiirozott
mennyiseg[i es nin6seg0 foldgiiz eladS#ra (tlles kiir0, a fdldg6zrendszer naiznSlatat is
biztosito. m6don) a Felhaszn6l6 r6sz6re, a iokumentaci6ba-n r6szletezett, az alott
Felhaszn5l6ra vonatkoz6 5tad6s-6w6teli pontokon. A Felhasznil6k fogyasztasi helyeit, a
rendszerhaszn5lati dijakaf illetve a szaimldzds adatait a lelen szeaBdds, illewe innak
elv6laszthatatlan mel16kletei tartalmazziik.

2. pa Elad5 minden sz0kseges rdp6st koteres tovdbbS megtenni annak 6rdek6ben, hogy a
rendszer0zemett€t6k a Szerz6d6s szerinti fotdgdzszdltftasi befogadjdt, iovdnagyjdb iti;'we
teljesits6k. Ennek elmarad.isa az Elad6 oldal6n bekovetkezO irityos' iteo,iat's1t&ern"r
szdmlt. Ennek megferer6en Ferhaszn5r6 meghatalmazza, 6s egyben megblzza a. Elua6t,
|ogy . 9 szUksdges rendszerhasznjlati szerz<jd6seket 

- megkcissi, 6s e9y6bjognyilatkozatotokat neev€ben 6s heryette megtegye. Egyben Feriaszn6i6 a szLircEles
rendszerkapacitdsok tekintet6ben a rendelkezdsi jogot etaOjj Elad6nak,
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3. Az Elad6. kotelezi magdt arra, hogy az 6ltala beszezett fcildgdz-mennyisegekb6l a
tulhasznail6 r6sz6re a dokument6ci6ban meghatdrozott fogyasztasi-helyekndi a izez6d6s
hatdlya alatt a felmerul6 valamennyi foldgdrig6nyt folyariatosan kielegiti. F€lek ez alaft
6rtik, hogy az Elad6 megkot minden olyan szeaddest, ill. megtesz minden olyan
jognyilatkozatot, tovdbba int6zked6st, mely a hatiilyos jogszab5lyok szerint sz0ks6ges
ahhoz, hogy a fogyaszt6si helyeken a szr.iks6ges mennyis6g rendelkezesre dlljon.

FelhasznSl6 kotelezetG6get v6llal arra, hogy a teljes gitzigeny szl]ksegletdt az Eladdt6l
szezi be jelen szez(t6s id6tartama alatt a dokumentdci6ban szerepl5 fogyasztdsi helye(i)
vonatkoz6s6ban - kiv6ve, ha Elad6 szez6ddsszegc5en nem teljesiti a- kotelezetseg6t.
Felhaszniil6 ennek megfelel6en v5llalja. hogy a jelen tulhaszn6l6ra vonatkoz6 szez6Jott
foldgSz mennyis6get az Elad6t6l 5tveszi 6s annak ellen6rt6k6t a Szez6d6sben foclaltaknak
megfelel6en az Elad6 sz6m6ra megfizeti.

Felek rogzitik, hogy a tulhaszn6l6k egymds k6telezetts6gei6rt ill. esetleges
szez6desszeg6sei6rt nem felelnek, igy egyik Felhasznei16 szerzodrisszegdse miatt
joghdtrSnyt mSsik FelhasznSl6val szemben alkalmazni nem lehet. Ezen pont meqs6rt6se
s0lyos szez6d6sszeg6snek min5siil Elad6 r6sz6rcil. Amennyiben b5rmely okb6l valamelv
Felhaszn5l6 vonatkoz5#ban a szeziid€s megszfinik, az csak az adott Felhaszniil6ra hat ki,
a szez6d6s a tobbi FelhasznSl6 vonatkozds5ban v6ltozauan tartalommal marad fenn.

4.

5.

3.

3. Szerr6d6tt mennyis6g 6s teljesitm6ny

1. 2016. 10. 01. 06.00 Cfr - 2O'7,10. 01, 06.00 CET tetiesitesi id6szakra Osszesen
5O4.95Ognma.

tulek jelen egyedi szez6ddsben is kr.il6n rogzitik, hogy a tSrgyi kozbeszerzesi elj5rdsban
6rintett Felhaszn5l6k potdijfizet6si kotelezetts6g n6lkiil jogosultak az egy0ttes szerz(rddtt
mennyiseghez (504,960 gnm3) k6pest barmely megoszldsban + ztO o/o m6rt6kfi
opci6s mennyis6get (opci6s mennyiseggel ntivelt 6rt6k: 706,943 gnm3)
ig6nybe venni. Az opci5t a 1eg€szben vagy reszben) a szerz(des hatdlya alatt b5rmely
Felhaszn6ld, barmely mennyisegben lehivhala. E k6rben Elad6nak teljesit6si
kotelezettsege keletkezik. Az opci6s jog gyakorl5sin vonatoz6 jognyilatkozatnak min6s0l
(az adott (t6nylegesen felhaszndlt) mennyiselEben), amennyiben b6rmely Felhaszn6l6 az
opci6s mennyisegb6l Stvesz.

A meghat6rozott mennyisdgeket az MSZ 1648 szabv6ny szerint 15 oC 6s 101.325 kPa
referencia k6rrilm6nyeken kell 6rtelmezni m3-ben [gnma].

4, Az ellenszolg6ltatSs 6s megfizet6se

1. Felek az aldbbiak 6s a mfiszaki lefrSs (Kozbeszez6si Dokumentumok 5. k6tete) szerint
rqzitik az iirkdpz6st 6s az azzal kapcsolatos adatokat.

2. A foldgitz szezcfi6sben meghat6rozott egysegira:

(PG) .. . ........... HUF/GJ+Afa, azaz

ahor a (pG) meshat6roziisdnak ';;il ;;;;;;*;;;*;#l{fl*1jL,",0"" reirtakkarr^,
6rt6ke pedig a B mell6klet ajdnlati t6bl6zataban szerepl6 6rtdkkel. I /-d. 

^,$ 
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3. Ha a foldg6z kereskedelemre, \ragy valamelyik kapcsolod6, szolgSltatiisra a jov6ben tovilbbi a
felhasznSl6t terhelCren kdzterhet vetnek kilszfintetnek meg, a fizetend6 eltendrt6k de
el5zetes ir6sos 6rtesitessel - a kivitett/megszfintetett kozteher m6rt6k6vel - vSltozik jelen
szerzcjdes ktilorr m6dosit6sa n6lkiil, de el6zetes irdsos 6rtesitessel vSltozik. tulek rogziti(
hogy ea a Kbt. 141.9 (a) bek. a) pontj6ban foglatt konilmdnyk6nt ert6ketik.

A Felek meg6llapodnak, hogy a foldgiizfogyasztds utan fizetend6 diaknak az elszemolSsa a
t6rgyhd els6 napjiit6l a tdrgyh6 utols6 napjiiig terjed6 id6szaka t6rt6nik (kiv6ve azokat az
eseteket, ahol az eloszt6 ettSl elt6r5 leolvas5st alkalmaz). Ha a tulhaszn6l6 b5rmely
fogyasztasi hely: vonatkozasaban az elsziimoldsi id6szakt6l elt6r6 helvszlni mdr6leolva#st
k6r, igy annak k5lts6geit koteles krilon megt6rlteni.

5, Adat €s informaci6szolg6ltat6s

7.

d-

4.

1.

5. Elad6 jogosult sz6mlSt kibocs5tani fogyasztiisi helyenk6nt a targyh6napot megeldz6
honapban a,: eloszt6i, sz6llitoi, tSrol6i 6s a rendszerhaszndlati teljesitm6nydijak
vonatkozds6ban.

A Felhaszn516 el6leget nem fizet.

Az ellendrt6ket, az igazolt ven6d6sszerfl teljesitest kovet5en havonta kidllftott sz5mla
alapjSn. utolag, a felhaszniSliisi hely verinti v6telez5 intezm6ny (Felhaszn5l6) egyenliti ki a
sz5mla k6zhezvdtr?let kovet6 30 nap fizet6si hatdrid6vel a Kbt. 135. S (1), (5)-(6) bekezd6se,
tovebhi a ftk. 6:t.30.5 (1) szerint Stutalassat.

A p6nzr]gyi teljesites felt6tele az Art. 36/A. s-ban foglaltak teljesul6se.

A jelen szez6ddshez vezet6 eljiir5s, az elszdmolas, a sz6mlSzds, tovdbb5 a kifizetes
p€nzneme: magyar forint IHUF].

A teljesGsi id6szak lej5rta, vagy a teljesiGsi id6szak lejdrta el6tti megszfin€s eset6n a
szeniSdds megszfin6#t kovet6en Elad6 jogosult a tulhasznSl6 fel6 vegelszdmol6 sz6mla
kibocsajta#ra.

K6sedelmes fizet6s; eset6n az 6rintett Felhaszn6l6, mint szea(d6 hat6sig a ftk. 6:155.9
szerinti 6s a kdselelemmel ar5nyos kdsedelmi kamatot es a kulon t<irvdnyben rogzitett
behajtasi k6ltseg6til16nyt koteles megfizetni az Elad6 rdsz6re.

Felek rogzitik, hogy fizetdsi kotelezettseget csak a jelen szez6d6snek 6s a hatdlyos
jogszab6lyoknak mindenben megfelel5 sziimla ds mell6kleteinek Felhaszn616 6ltali Sw6tele
keletkeztet.

10.

11.

A felhaszn6liisi helyek tervezett 6ves fogyasztSsa 01.10.2016,, O6:0O CET - 01.tO.ZOfl.,
06:00 CET id6szakra a ,,A melt6klet 2016", ,,ZOL6_20L7,, frildn taliilhat6, intezmenyenk6nti
bont5sban.

A kOzbeszez6si e.lj;ir6s alapj5n ell5tand6 20 db. 2O-1OO p:/h kOzotti ndvleges m6r6
teljesitm6nnyel ellStott, osszesen 886 m3/h 6sszteljesltmdnyr felhaszn6liisi hely, 

-osszesen:

504.960 gnms/6v szi6llitand6 mennyiseggel, figyelemmel az opci6niil leiratakat.
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3. A Felek.r6gzitill hogy a 20-100 m3/h kozotti nevleges osszteljesitmdnnyel rendelkez6
fogyasztSsi helyek eset6ben nincs a tulhaszn6l6nak napr adatszolgilliatdsi k6teiezettsege.

A Felhaszn5l6 koteles a rendkivtili rizemzavarr6l az Elad6t halad6ktalanul irdsban 6rtesiteni
(lev6l, fax, elektronikus lev6l (e-mail). A Felhasznd16 tovdbb6 kriteles a tervezett
ka_rbantartasr6l, annak pontos id6tartaminak megjelol6sevel az Elad6t annak tervezett
id6pong6t 30 naptiri_ nappal megel6zcien ertesiteni. Eseti adatszolgiiltat6snak min6sul
toviibb6 a Felhaszndl6val vagy a Fogyasztdsi hellyel kapcsolat-os minden egy6b
adatszolgSltat6s.

Elad6 nem irhat elti havi szinten kotelezet6en elfogyasztand6 mennyis6geket. Ezzel
kapcsolatban minim6lisan 6s maximrilisan elfogyasztandd tolerancia savot<at nem irhat el5.
6s ezzel kapcsolatban nem is potdiiazhat.

Stilyos szez6desszeg6snek min6siil ki.ilonosen, ha EIad6
a. A dokument6ci6ban szabSlyozott, nem megszakithat6 f6ldgdz teljesitm€ny

(m6r661a ldvleges dssztetjesitm6ny) dtad6#t 1 napot meghaladoan
jogszabdlyt6l elt6r6en korlStozza (nem biztosiga),

b. a szeeddott mennyis6gndl kevesebb foldg6zt szolgiiltat,
c. forr5s, \ragy rendszerhasznSlati szerzcjd6se a Szez6des hatella alatt lej6r, es az

nem ker0l a folyamatos teuesit6snek megfelel6enmeg[jitasra,
d. jelen szez6d6s titoKart6si rendelkez6seit nem tartia be
e. ellene cs<5delj5r5s, vagy felsz6molSsi elj6rds joger5s elrendeld#re kerril soq

vagy v{lelsz5mol5s ald kertil (vegelszdmot5si kerelmet nyijt be). ill. hivatalb6l
torl ik a cegjeqyz6kkjl.

f. egy6bk6nt a kotelezetts6geit nem, \ragy hibiisan tetjesiti,6s emiatt bdrmely
int6zm6ny mfikod6s6ben akad6ly merLil fel,

g. ha a hatdskOrrel rendelkez6 Hi\ratat az Elad6 miikoddsi enged6ly6t joger6sen
visszavonja, vagy egy€b modon (pl.: ad6szSm torl6se) a szez6d6s tefesit6s6re
alkalmatlannd v6lik,

Srilyos szezcidesszeg6snek min6sijl kiilon6sen, ha fulhaszn616:
a. 30 napon t i fizet6si k6sedelembe esik,
b. A foldg6z iitvdtel6t 10 napot meghalad6an szez(desbe rjtkozcjen sztinetelteti,
c. lelen szez6d6s titoktartSsi rendelkezdseit nem tartia be.

5.

6. Szerz6d6sszeg6s esetei, szerz6d6ses biztosit6kok

1. A Felek jelen szez6ddsben viillalt ktitelezettsdgeinek megszeg6se, fgy killonosen a
szez6d6s meghirisul5sa, k6sedelme a jelen szerzcid6s szerinti kott€r 6s kjrt6rites fizet6si
kotelezettseget keletkeztet, illewe a Szerz&6s miisik F6l 6ltal t6rtdn6 azonnali hatdlvri
felmondSsiit alapozza meg a Szez6d6sben foglaltak szerint. fulek ism6telten roazitik.
hogy.amennyiben a jogs6rt6 magatartast csak egy vagy tobb konkr6t Felha;n6t6
tantisila, akkor a jogkovetkezm6nyek csak vere szemben alkalmazhat6ak, mely
alkalmazand6 V5c Viiros onkormdnyzata vonatkozdsban is. Amennyiben a jogsertd
magatartSst az Elad6 tanrisiga - 6s ez a szerzcid6s felmonddsdt eredm6nvezi-- 

-akkor

biirmely FelhasznS16 felmondilsa valamennyi fulhaszndl6 felmondd#nak mincisill.

4.

5. Nem min5siil szez6d6sszeg6snek. 6s a Felek egyiket sem terheli felel6sseg, ha a
foldg6zStad6s-iitv6telcsokklnt6s6nekvagyszUnetEket6senekoka: 
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a. Korl;rtozds vagy megszakitSs, amelyet a rendszerir6nyito vagy a
rendszeriizemeltet6k b5rmelyike, ill. jogszab6lyban erre feljogositottak
b6rnrelyike rendelt el.

b. Vis l"laior (A penzfizet6si kotelezettseget a Vis Maior nem erinti -klfejezetten
nem ideertve azt az esetet, ha Elad6 megbizottja, alv5llalkozoja vagy egy6b.
nem FelhasznS16 felel5ss6gi k0r6be tartoz6, de Elad6 6rdekdben vagy
enged6lyevel tev6kenykedci harmadik szem6ly okoz rizemzavart.)

c. El6zetesen egyeztetett tervszerU karbantartds
d. Az 6v6tel szerz6d{sszerii megtagad6sa.

G6zforriis-hi6ny eset6n a mindenkor hatalyos vonatkoz6 jogszabSlyban
(szez6d6skr)t6skot a 26512009, (XII. 01.) Korm. r. 14-15.5) meghatdrozott szab5lyok
szerint kell r:lj5rni. Felhaszndl6 kijelent, hogy tudom5ssal birnak a korleitozi6si besorolis
jogi szabii\,oz6sdr6l (onkorl6toz;isi kdtelezetts6g), az 6t terhel5 kotelezettsegekr6t.
Felhaszn5l6 tudomdsul veszi, hogy a csatlakoz6 rendszertzemeltet6 engeddlyes
beavatkozdsi lehet6s696t.
A korlittoziisi besorol5shoz sztiks6ges adatszolg6ltatas (ide erwe a mfuositds
halad6ktalan bejelentes6t is) a Felhaszndl6 kotelezetts6qe. Amennviben a kozb€szez6si
elj5r5s dol<umentumaihoz k6pest a Felhaszn516 Oesoroldsdra vonatkoz6 adat
megvaltozik. a bejelent6s megt6tel6t kovet6en Eladd kdteles halad6ktalanul iriisos
visszajelz6st adni. Felek rogzitiK hogy az adatok v5ltoziis5t a Kbt. 141.q (a) bek. a)
pontjaban meghat6rozottak szerint kezelik.

Amennyiberr a jogosult korlatoziist vagy megszakihist rendelt el a vonatkoz6
jogszab6lyoknak 6s el6irdsoknak megfelel5en, akkor a tervezett, de nem enged6lyezett
sz6llitSs (m':nnyiseg). tekintet6ben a Felek a ftk. leheteuenul6sre ir5nyad6 szabiilyai
szerint j6rnak el, 6s az 6rintett giizmennyiseg vonatkoziis6ban nem tartoznak
egymiisnak fizetdsi kotelezetts6ggel. Amennyiben a korl6tozds vagy megszakitds
jog€llenes r'olt, a Felek segitik egymdst a felmeriilt kSraik megt6rit6s66rt indult
elj5rdsokban. Ha a FelhasznSl6 az elrendelt korl5tozdst nem hajtji vegre, akkor az
6rintett tulhasznail6 a jogszab;ilyok szerinti p6tdijat koteles megfizetni az Eiad6nak.

vis maior bekoveikezdse eset6n a Felek kotelesek egym6st halad6ktalanul €rtesiteni.
Amennyiben a vis maior helyzet csak az Elad6niil jelentkezi( a vis maior iddtartam5ra
az erintett Felhaszn5l6 jogosult harmadik szem6lyt6l a mukodds6hez szr,ik6ges gdzt
beszerezni. Ezt a mennyiseget az 6ves mennyiseg, illewe az alul-, ill. tdlfogfasztiis
eset6n figydembe kell venni.

A FelhasznSl6 nem kdtetes a szabv6nyon kiviili giizt 6wenni, igy ha a szabvdnyon kivilli
962 5tv6t(:l6t a FelhasznSl6 visszautasitja, ez az Etaa6 r6sz6r6t min6si]l
szerz6d6sveg6snek.

A teljesit6s jogszer megtagaddsa esetdn a jogszer0en megtagadd f6l terh6re nem
keletkezik sem kotb6rfizet6si, sem k6rtdrit6si kdtelezetts6g, de kEsedelmi ramatfizet6si
kotelezettsdg sem, ekkor a Minimum 6ves mennyis{]et al dtaads felfuggesztdse miatt
5t nem adolt mennyisdggel csdkkenteni kell.

Felek meg5llapodnak abban, hogy amennyiben Elad6 - olyan okbol, ami6rt felel6s _
kesedelembe esi& koteles minden megkezdett naptdri naponk6nt brutt6 200.000.-HUE,
azaz k6tsz6zzezer forint kesedelmi kotb6r meqfizet6s6re.

Felek megiillapodnak abban, h€y amennyiben a
ami6rt az Elad6 felelcjs (ptk. 6:186.5) meghirisul
2oolo-nak megfelel5 osveget megf izetni.

7.

9.

8.

10.

11.

szerz5d6s teljesitese olyan okb6l,
koteles a jelen szez6dds 6rt6kenex

r2.
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A kotb6rt az 6rinteft tulhaszndl6 _ir6sbeii fersz6iitas ris6n 6rv6nyesiti 8 napos fizet6si
hatiirid6vel. Amennyiben a fersz6ritds k6zhezu6ter6t6r rrdmitott 3 napon beitir az Eradd

l_.T,r"l.ti ki a k6sedermet (ira1ba1, bizonyir6kokkar egydrtermiien ariit6masztottan), i
KotDer errsmert kovetelesnek tekinthet6 es a Kbt. 135.9 (6) teljestil6se eset6n elJdd
szdml5j6ba a Felhasznii16 ettal beszdmithat6_

7, A nem megszakithat6 szolgSltat6s felt6telei

t' Aa Elad6 a szerz6dott, nem megszakithat6 6rai foldg6z teljesitm6ny maximum6t (ill. az
Intezm6ny m(kod6s6hez szuks6ges maximdris mennyiieget) (a m6r6k n6vteges
osszteljesitmeny6t) a szez6d6s terjes id6tartama alatt koteles a relhaszn6l6k
rendelkezes6re bocseltani, kiv6ve:

a) Jogszabiilyban meghatSrozott, ennek elrendeles6re jogosult drtali korrdtoz6s
c<elcn

b) Vis maior eset6n,
c) El6zetesen megSllapodott karbantart5s esetdt ds id6tartam6t.

2' El6zetesen megSllapodott karbantart6s miatt a szolg6ltatast az Elad6 kizdr6lag az Elad6
6s. az ,Eloszt6 g6zkimarad6ssal jdr6 szolgiiltatis szOneteltet6se ragy cslkkentdse
m6rt6k6ig csokkentheti vagy szrintetheu meg. Aa Elad6 kozremukodik a
g5zkimarad5ssal jd16 karbantart6sok id6tartamiinak minim6lisra csokkentds6ben, a
g5zszolg5ltauis fotyamatossiigSt biztosit6 proviz6rium ki6pitdset is beleerwe.

8. itadSs-5w6teti pont

Az 5tad6sn6l a f6ldgitz mennyisegi 6s min6s6gi Stadds-5tv6teli ponla a Felhaszn5t6
fogyasztisi hely6t kiszolgS16 6s az Eloszt6/Felhaszn6l6 tulajdoniiban 6s r.lzemeltet6s6ben
l6v6 elszimol6 ginm6.r6. A fOldgiiz tuiajdonjoga az elsz6mol6 ginm6r6 kil6gi csonkjdn
sz6ll 5t a Felhaszn6l6ra.

9. Egy6b rendelkez€sek

1. A Felhaszn6l6 koteles betartani a mindenkori vonatkoz6 jogszabdlyo( az UKSZ valamint
Elad6 tizletszabiilyzat5nak rendelkez6seit, amennyiben az jogszab5llyal vagy a
kOzbeszezdsi eljSr5s iratanyagdval, ill. jelen szez6d6ssel nem ellent6tes. A Felhaszn6l6
vellalja, hogy a Szerz&6s id6tartama alaft foldg5z-5tv6teli tev6kenys{16t az Elad6 fel6
fenntartja, kiveve az ezt akad6lyoz6 hat6sagi int6zked6sek esetdt, illetve ha Elad6
szez5d6swegest kovet el. Ebben az esetben Felhaszndl6 jogosult az intdzm6nyek
m0ko'd6s6nek biztosit6sa 6rdek6ben halad6ktalanul int6zkedni harmadik feltcil val6
gizbeszerz{s 6rdek6ben.

2. pz Elad6 mindenkor betartja a vonatkoz6 jogszabalyoknak, az UKSZ-nek, a m(kodesi
enged6ly6nek, ijzletszabiilyzat6nak 6s a rendszerhaszn5lati szez6d6seinek a
kozbeszen6si elj6ras iratanyag5ba, jelen szez6ddsbe ill. jogszabelyokba nem r]tkoz6
rendelkezeseit. Az Elad6 v6llalja, hogy a Szez6d6s id6tartama alatt foldg6z-
kereskedelmi, 6s a foldqdzsziillftasi tevdkenys6g6t a Felhasznil6 fel6 fenntartja, kiv6ve
az eX. akaditlyoz6 hat6#9i intezked6sek eset6t.

3. Aa Elad6 mindenkor a szakszer6en elj5r6 keresked5t5l adott helyzetben fokozottan
elvSrhat6 magatart6st kdteles tanisitani, kUlonosen

a) A Szerzcid6s teljesites6t veszdlyeztet6 esem6nyekr6l a tulhaszn5l5kat
halad6ktalanul 6rtesiteni, i / '

oa ^ ,u,91 zf,

"t$;:"ii:?:;:#'r
-'" iffuT*oo



b) A Szezdd6s teljesitdse drdek6ben haladdktalanul megtenni minden t6le
elvdrhat6 int6zkedest.

4. Szez6d6 Felek rogzitiK hogy jelen szez&6s csak a Kbt. felt6teleinek (141.5/
teljesrjl6se eset6n, ir6sban mddosithato. Felek rogzitik, hogy a szerzc5d6s - alakszerii
szezerd6sm6do:;it5s n6lk0l - m6dosul az at6bbi esetekben:

a) felek kozhiteles nyllviintartSsban foglalt adatainak m6dosut6sa eset6n a
nyilv5ntartiisba bejegyz6s napjiival,

b) felek kapcs.olattart6ird, teljesiGsigazold szem6ly€re vonatkoz6 adatok m6dosuldsa
eset6n a miisik f6lhez tett kozlds k6zhezv6tel6nek napjilval,

c) amennyiben a Kbt. ezt nem z5rja ki.
5. Felek rogzitik, hogy semmis a szez&6s m6dosit6sa, ha az ana ir6nyul, hogy az Elad6t

mentesitsdk az olyan verzdddsveg6s (illeWe szez<5d6sszeg6sbe es6sf 6s annak
jogkdvetkezmdlyei - ide nem ertve a felmondiis vagy elillds jog6nak gyakorl6s6t -
alkalmazdsa al5l, amely6rt felel6s (illetve felel6s lenne), vagy amely arra trdnyul, hogy
tulhaszn5l6 6trSllaljon az Elad6t terhel5 tobbletmunkakoltsegeket ragy indokolatlanul
egyeb,9 szezrSd6s alapj6n a Elad6t terhelcj kockazatokat. E korben ktelenti Elad6, hogy
a kock6zatokal: felm6rte 6s azt a jelen szezCrd6sben foglalt ellenszolgiiltausban teljes
korfien drvdnvesitette.

10. A szerz6d6s id6beli hatalya 6s megszfin6se

1. Felek jelen szez6d6s hatSrozott id5re a teljesit6sig kdtik azal, hogy a jelen szez<idds
szerinti folfamatos szolg5ltat6s biztositasara az Elad6 2016. 10. 01. 06.00 CET -2Ol7, tO. 01, 06.00 CET id6szakra k6teles.

2. fulek meg5llapodnak abban, hogy a jelen szez6d6s rendes felmonddssal nem mondhato
fel.

3. Felhaszn5l6 jcEosult 6s egyben koteles a szee6d6st felmondani - ha sz0ks6ges olyan
hatSrid5vel, a,mely lehet5v6 teszi, hogy a szerz6d6ssel drintett feladata eltdt6sirot
gondoskodni tudjon - ha

a) Elad6ban. kdzvetetten \ragy k6zvetlenul 250lo_ot meghalad6 tulajdoni
r6szesedest.szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy wemdlyes joga
szerint jogkdpes szervezet, amely tekintet6ben fenn6ll a Kbt. 62. S (1)
bekezdes k) pont kb) alponl5ban meghatarozott feltdtet;

b) Elad6 kozvetetten vagy kozveflen0l 25o/o-ot meghaiad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez vdlamely olyan jogi vem6lyben vagy szem6lyes
Joga szerint jogkepes szervezetben. amely tekintet6ben fenn6ll a Kbt.
62. 5 (1) bekezd6s k) pont kb) atpontjaban meghatarozott felt6tet.

Fentier< 6rdek€ben a sze''dd6s terjesit6#nek terjes id6tartama aratt Elad6
tulajdonosi szerkezet6t furhaszniir6 szdmdra megismerhet6v6 teszi es a 143. g (31
bekezdtise szerinti 0gyletekr6l Felhaszniil6t halad6ktalan u | 6rtesiti.

Felhaszniil6

4. Felhaszniil6 a szezcjd6st felmondhatja ha:

nem felel meg a Kbt. 139. S-ban foglaltaknak;

felt6tlentil sztik6ges a szerz6d6s olyan l6nyeges m6dositiisa, amely
:ftf9.n a Kbt. 141. g atapjdn !j kozbeszerzesi-etjdrast ke| tefotytatni;
Haoo nem biztositja a Kbt. 138. g-ban foglaltak betartd#t, vagy az

Elad6-szem6ly6ben 6rv6nyesen olyan iogutodl6s kdvetkezett ne, airety

a)

b)

?;?.""'jfli..,i,Xf.
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7.

5.

c) az EUMSZ 258. cikke alapjdn a kOzbeszerzes szabdlyainak megszegtise
miatt kotelezetts6gszeg6si eljdr6s indult vagy az Eur6pai uni6bir6#ga
az EUMSZ 258. cikke atapj;in inditott etjair5sban kimondta, hogy iz
Eur6pai Uni6 jog6b6l ered<i valamely kotelezetts6g teiinteiaben
kotetezetts6g-szeg6s tort6nt, 6s a bir6#q dttal meg6lla-pitott jogs6rtes
miatt a szea6des nem semmis.

A.sze''5d-6s a-zonnali hat6ryLi fermond5ssar, azonnali hat6Iyar megsz0ntethet6, ha
valamely f6l srilyos szez6d6sszeg6st kovet er, krironosen, ha jeren- szez6des vagy
jogszabiily igy rendelkezik.

86rmelyik f6l jogosult a szerz6d6s rendkivtili felmonddsdra abban az esetben, ha valamely
vis_ maior esem6ny 2 naptdri napot meghalad6 id6tartamig folyamatosan, megszakftals
n6lkiil fenndll.

Elad6 kciteles tovdbbai a szez6d6s barmery jogcimen tdrt6n6 megsz(n6se (ide erwe a
b5rmely felhaszniil6 vonatkozSsaban tort6n6- megsz6n6s esetet is; esetdn minden
jogszabSlyban foglalt k6telezetts6g6t teljesitent annak 6rdek6ben, hogy a szez6d6s
megsz[1n6sdt kovetSen a gSzelldt6sa az 6rintett felhaszndl6nak biztosiwa l6iven.

11. Az alul-, 6s tdlfogyaszt6s €s jogkcivetkezm6nyei

A szezdrd6ses id6szak sordn t6nylegesen 5tveft foldg;iz mennyis&get (szt6ny) az 6sszes
tulhaszr5_16. valamennyi fogyasztasi hely6re dsszevontan kell meghataroznl 

-i 
szez6d6s

megsz6n6s6nek napjSval.

P6tdij m6rt6ke alulfogyaszt6s eseten.
Alulfogyasztdsk6nt definialjek a felek azt az esetet, amikor a szez6d6ses idcjszakban
tdnylegesen a fentiek szerint szdmitottan 6tveft foldgiiz mennyiseg kisebb, mint a
k<itelezSen Stv6telre szez6d6tt 6ves mennyis{3 (SZt6ny< 504,960 9nm3/6v).

a. P6tdij alapja az 6t nem vett f6ldg6z mennyisdg, ennek meg5llapiEisiin6l a
Felhaszniil6i foglaszt6si helyeken a szez6,C6ses id6szak alatt elfogyasztott
osszesiteft mennyis6get kell figyelembe venni.

b. P6tdij m6rt6ke az Elad6 5ltal osszevontan a Felhaszndl6i fogyaszt6si helyeke
megaj6nlott, a szea6d6ses id5szakra ervdnyes 6sszevont foldgdz (molekula)
dij6nak 30olo-a az 6t nem veft foldgiiz GJ egysegben kifejezett mennyis6g6vel.

P6tdij m6rt6ke tri lfogyasztsis eset6nl
Trllv6telez6s az, amikor a szez,Sddses id6szakban t6nylegesen 6tvett fdldgaz mennyiseg
nagyobb, mint a kotelez<jen dtv6telre szea6dott dves maximdlis mennyiseg
(Szteny> 7 06.943 9nm3/6v).

a. P6tdij alapja a trilfogyasztott fdldg6z mennyiseg. Ennek meg6llapibas5ndl a
fogyaszt5si helyeken a szez6d6ses idcjszak alatt a fulhaszn6l6i fogyasztdsi
helyeken az elfogyasztott osszesitett mennyiseget kell figyelembe venni.

b. P6tdi m6rtdke az Elad6 Sltal osszevontan a fogyaszasi helyekre megajdnlott, a
szerz6d6ses id(rszakra 6rv6nyes osszevont foldgiiz (molekula) dijainak 20olo-a
szoro4ra a tilfogyaszt6ssal 6rintett foldg5z GJ egysdgben kifejezett ^mennyises6vel. i /

o. jL.^ €,
fo;o^reruffsr5",, ^ \

t"-,i'u':n-j. e,tu-^l.ar..
"'t-:j.l.t!*1
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2.

t. Elad6 amennyiben sz0ks6ges, akkor 345MJ/gnm: f0t66rt6ket alkalmazza 5tsz6mit6sok
soran.

A.tiF, ill. alulfogyasztdsi potdijat V6c Viiros Onkormdnyzata fizeti meg az Elad6 6s Vdc
vdros onkonn6nyzata kozott megkotott szezciddsben meg;illapftott sz;bdlyok megfeleld
af kalmaziisiival azzal, hqy potdijr6l szSmla csak a teljesit6si id<5szak v6g6n az elszimol6-
szdmlSkkal alyidejIleg iillithat6 kr.

12. Adawedelem, kapcsolattart6s, egy6b rendel kez6sek

1. A szea(t6 felek kotelesek betartani az adatv#elmi szab5lyokat.2. Felek megiillapodnak abban, hogy ki.ildnos tekintettel bizalmasan kezelnek minden
egym5snak irtadott, i.izleti titoknak min6si.i16 informdci6! valamint minden olyan
inform5ci6t, dokumentiici6! adatot, amelyeket ir6sban bizalmasnak min6sitetteK
(bizalmas inform6ci6), vagy jogszab6ly annak min6sit.3. uzleti titok a gazdasegi tev6kenyseghez kapcsol6d6 mrnden olyan tdny, informacii,,
megoldais vagy adat, amelynek nyilvSnossdgra hozatala, illet6ktelenek 

' 
6ltal tort6n6

megvez6se 'ragy felhaszn6liisa a jogosult jogszerii p6nz0gyi, gazdasagi vagy piacl
6rdekeit_ s6rtend vagy vesz6lyeztetn6, 6s amelynek titokban tartdsa 

-6rdek6bln 
a jogosult

a szijksales inl€zked6seket megtette.
4' A Felek titokart5si kotelezettsege a tudom5sukra jutott lzleti titokra €s bizalmas

inform5ci6kra, igy kulonosen szakmai megold;isra, know-how-ra is kiterjed.5. A tulek a szerz6d6ssel kapcsolatos okm;inyokat 6s inform5ci6kat kiz6r6lag a szerzed6s
teljesit6,s6re haszn6lhatjdk fel. A mdsik f6l elcjzetes j6v5hagyisa n6lktil ilyen informiici6r
egyik f6l sem tehet kozz6, harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem uocsjttrat, kiv6ve. ha
ezt erv6nyes 6s hahilyos jogszabdly alapjiin k6telez6 vagy valamely bird#g vagy mds
hat6siig, 

. 
iillamigazgatdsi verv elrendeli. A felek err6l halad6ktalanul tajdkoztau6k

egym5st irSsban a vonatkoz6 birosagi, vagy m6s hat6sagi hat6rozat egyidejii megkuld6se
mellett.

6. A tulek kotelesek a hat6sag (birr6s5g) figyelmet felhivni az ityen inform5ci6k megfelel<5
kezel6s6re. Nern tekinthet6 tltoktartdsi kotelezettseg al6 es6 inform6ci6nak, anii m6r
kdzismert. Egy adott informiici6 kozismertsefo6t az a f6l bizonyitja, amelyik annak
kozismertseg6re hivatkozik.

7' A szenSd6 tulek tudomdsul veszik, hogy a vonatkoz6 jogszabdlyok 6s megdllapodiisok
szerinti illetdkes ellen6z5 szervezetek feladat- 6s hatdskoriiknek megfelel<5en jelen
sze"z6d* alapi6ul szolg'l' kozbeszez6si eljdr6st 6s jelen szezcidds teuesii6s6t
ellen6rizhetik, r,isz0kre a jogszabSly szerinti informdci6 megaddsa iizleti titoira va16
hivatkoz6ssal nern tagadhatd meg.

8. Az illet6kes ellen6z6 szervezetek ellen6zdse, helyszini vizsg6lata eset6n Elad6 k<jteles
minden segltsdget FelhasznSl6 r6sz6re megadni. a hetyszini vizsg6taton jelen lenni az
ellen6a€s hat6konys5ga 6s FelhasznSl6 k6telezettse<geinek megfelei5 teljesit6se
6rdekeben.

9. Felek kifejezetten rogzitib hogy tudomdsuk van arr6l, hogy tulhaszntil6 koteles a
Kozbeszez6si Hat6#gnak bejelenteni, ha

a) Elad6 szea6d6ses kotelezettsdg6t sllyosan megszegte 6s ez a
szen6des felmond6sahoz vagy eldll5shoz, kiirt6rit6s k<jveteles6hez
vagy a .szerzSd6s alapj5n alkalmazhato egy6b jogkovetkezmdny
erv6nyesit6sehez vezetett, valamint ha Elad6 olyan magatarta#val.
amelydrt felel6s, r6szben vagy eg6szben a szea6d& leheteflen0ldset
okozta' A bejelentesnek tartalmaznia kell a szerz6d6sszeq6s leir5s6t.
az annak alapj6n alkalmazott jogkovetkezm6nyt, valamlnt hogy a
szerz6di5.f6l a szerz(rd6sszeg6st ellsmerte_e, vagy sor kerrilt< ina
vonatkoz6an Derinditisra.

. I dr. Cze^glidi Eszter

4_tr=1o.r"*"21".:$j:T""l- - ^'-\ Lar$,;;;;:"ffi?:36d6



10.

b) Elad6 szerz6drises kotelezettsegenek joger6s bir6sagi hatdrozatban
meg5llapitott megszegese eset6n a sz!z5d6ssze96s 

-t6ny6t, 
teir6sat,

l6nyeges je emz6i! beleerNe azt is, ha a szez6d6lszegds a izerz6des
felmond5s6hoz vagy a szerz6destdl vald el6lla{shoz, kdrt6rGs
kcivetel6sehez vagy a szez(rdds alapjdn alkalmazhat6 eqy6b szankci6
6rv6nyesit6sehez vezetett vajamint Elad6 szen&6 f6l olvan
magatart6s6val, amelyert felel6s, (r6szben vagy egeszben) a
szez5d6s lehetefl eniil6s6t okozta.

Felek fenti korben meg6llapodnak abban, hogy Elad6 nem jogosult a fenti adatok 6taddsa
miatt a Felhaszn6l6yal szemben semmif6le igdnyt sem 6rvdnyesiteni abban az esetben
sem, ha bjrmely 6tadott t6ny, vagy koriilm6ny ut6bb nem bizonyulna val6sna( kivdve ha
ezzel a Felhaszn6l6nak az adatok Stadiisanak pillanatiiban t6nyszeriien tisztaban kellett
lennie (nem tartozik ide a hib6s jogszabdry-6rtermez6skli vagy t6ves t6nyd[ds-
6rtelmez6skil sz6rmaz6 kor0lm6ny, kiv6ve ha az a Felhasziil6nak felr6hat6an
kovetkezett be).

A jelen titoktart6sr6l sz6l6 pont rendelkez6sei a Szezcid6s megszlin6se utdn is hatdlyban
ma|?tonaK.

fulek megSllapodna( hogy a fenti titokv&elmi rendelkez6sek nem terjednek ki mindazon
adatokra ill. iratokra. mely vonatkoz6sdban jogszab5ly a fentiekt6l ellent6tesen
rendelkezik.
Felek kijelentik, hogy a szerz<id6s teljesites6ben folyamatosan egyaittmfikodnek, a
felmeriJ16 probl6m5krdl egymSst halad6ktalanul 6rtesitik.
Felek jognyilatkozataikat kiz5r6lag irasban, az dtv6tel helyet 6s idej6t azonosithat6 mfoon
igazol6 m6don tehetik meg 6w6nyesen. A felek a fentieken 6rtik az elektronikus levelez6s
(e-mail) es a fax formSj6t is)
Felek kdpviselet6re (iognyilatkozat tetel6re) az ott megjelolt esetleges korl6toz6sokkal az
alebbi szem6lyek jogosultak kiz6r6lagosan:

fulhaszn616 megnevezdse:
Ka pcsolatta rt6 neve:
Ka pcsolatta rt6 el6rhet6segei:
Kapcsolattart6 jognyilatkozat-t6teli jogSnak eseUeges korldtoz6sa:

Elad6 r6sz6r6l:
N6v, beosztds:

11.
72.

IJ.

74.

15.

lo.

El6rhet6s6get(lev6lcim, ret, fax) :

Jognyilatkozat korlStoz5sa :

N6v, beosztiis:

77.

El6rhet6segei (lev6lcim, tel, fax):
lognyilatkozat korl5toz6sa :

Jelen szez5d6st 6rint6 osszes jognyilatkozatot a kijeldlt kapcsolattart6 kiz6r6lag ir6sban -
az 5w6tel hely6t 6s idej6t dokumental6 modon - teheti meg 6rv6nyesen. EleKronikus
lev6l ill. fax eset6n az 6Netel igazol5s6t megfelel5en alkalmazni kell (visszaigazol5s
k6r6se, ill. faxjelent6s).
Amennyiben a szerz&6s a jognyilatkozat megt6tel6re hat5rid5t nem t6z, akkor a
jognyilatkozatot annak okSnak felmerLll6s6r6l Ciognyilatkozatot tev6 tudom5sira jutas5t6l)
szSmitott 3 munkanapon beliil kell megtenni, kiv6ve ha annak jellegeb6l rovidebb
hat5rid6 nem derrll ki.
Minden, a m5sik f6lnek benyijtand6 jelen szez6ld6s targy5t 6rint6 dokumentumot a jelen
szerz5d6sben meghatarozott kapcsolattart5 cimdre kell megkrildeni. A kr]ldem6nyt faxon,
elektronfkus lev6lben illet5leg postai ktildem6nyk6nt kereszt0l feladott jognyilatkozat[.

"+",*€::$r'*"''"""-lii?**oo
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eseten a n eg6rkez6st kovet6 els6 munkanapon, szem6lyes dtad5s eset6n azonnal
k6zbesitettnek kell tekinteni.
A kuelolt k6pvisel6k 6s kapcsolattart6k akad5lyozta&isa esettire a fetek meqhatalmazott
helyettesr5l liotelesek gondoskodni, melynek elmaraddsa nem eshet a mdsili f6l terh6re.
Amennyiben valamely technikai ok a k0ldem6nyek fogaddsdt akaddryoznii, i .
leheteHenn6 tenn6. felek kotelesek a mdsik felet errcil - illewe a hiba meqszfin€sdr5l -haladektalanul rovtd fton 6rtesiteni. Ebben az esetben a jognyilatkozai telefonon is
megtehetS a.zal, hogy az akad5lyoztatasi nyilatkozat telefonon t6rt6n6 megtdtel6nek
igazolSsa a n)'ilatkozattev6t terheli.
tulek meg6llapodnar! hogy Vdc V5ros onkormdnyzata egyebekben a szez6d6s
vonatkoza#hrn a Felhaszn616k nev6ben, azok k6pviset6jek6nt a; Elad6 fel6 eljiirhat.
S.zerz6d6 felel< 09y jiirnak et jelen szez6d6s hatiily5nak fenniiltta atatt, ijy kezetik a
dokumentumokt, hogy az megfererjen a szez6d6s kikot6seinek. sze#606 reter
kijelentik, hqyy egyikrjk sem tanisithat olyan magatartaist, amely a szez6d6ssel
ellent6tes lenne, \agy a mSsik f6t jogos 6rdekeit s6rten-6. szezod6 rer6r rezirtib nogt i
dokumentumol( kezer6se sorin az adatv6dermi jogszabaryok rlnaeitez6ieit
marad6ktalanul betarqiik.
fulek megiillapodnak abban, hogy minden tev6kenysegLikn6r a miisik 61 6rdeke;t
messzemen6en szem el6tt tart\ra j6rnak el, tart6zkodva minden olyan magatartSst6l.
amely a miisik:€lnek akdr vagyoni, akdr nern \agyoni kdrt okozna.
szenft5 Felek haladdktalanul kotelesek drtesiteni a miisik felet a tudom6sukra jutott
minden 6rtestil6sr6l, dokumentumrdl, inform6ci6r6l, amely jelen szea6dds teljes-it6s6t
akaddlyozza, vagy befoly5solja.
szenSd6 tulek megSrrapodna( hogy jeren szez6d6s hat5rya araft - a fentieken t6r is -szorosan egyiittrnfikddnelq 6s mindent megtesznek annak 6rdek6ben, hogry a jelen
szez5d6sben kitfizcitt cdlok megval6suljanak.
Felek megiillapcrdnak abban, hogy amennyiben jelen szez6d6s Mrmely pontja k6gens
jogvabalyba iitl<ozne, vagy a kozbeszerz6si etj5rds koterez6 ervdnyfl dbkumentuminak
tartalm6val ellent6tes lenne, akkor jelen szezcdds fentieket sert6 rendelkezese hely6be -minden tov6bbi jogcselekmdny. igy kiir6nosen a szez6d6s m6dositdsa ndrkrii - a
megs6rtett kdtelezd 6rv6ny[ jogszabalyi rendelkez6s vagy k6zbeszezdsi dokumentumi
rendelkez6s kenil. Fentieket kell megfelel6en alkalmazni akkor is, ha valamely k6gensjqsabSly akk6nt rendelkezik, hogy \€lamely rendelkez6se a szerz6d€s reze (vaiy a
szez6d6sben sz'ivegszerfien szerepelnie kell) 6s azt szovegszeriien a szez6des 

-nem

tartalmazza (az adott rendelkez€s a szerz6d6s r6sz6t k6pezi).
fulek megiillaoocnak abban, hogy amennyiben jelen szez6d6s es az Elad6 5ltal haszn5lt
barmely ASZF vagy hasonl6 jogi jelreg0 okint kozott elt6r6s lenne, akkor jelen szez6d6s
rendelkez6se az ir€nyad6.
Amennyiben jelen szerzdrd6sben olran rendelkezesek lenn6nek fellelhetcle( amelyek a
7g'z&* szerinti fogFsztiisi helyeke nem alkalmazandoa( azokat az adoti fogyasztisi
hely vonatkozdsdtnn figyelmen kiv0l kell hagyni azal, hogy amennyiben a dokuiientaci6
ill. kogens jogszal,iily az alkalmazand6 szabiilyt megadja, Jzt kell alkalmazni.
Jefen szerz6d&ben nem szab6lyozott kdrdesekben Magyarorsziig jogszabirlyai az
i16nyad6ak.
Felek megSllapodnak abban, hogy Elad6 nem fizethet, illetve s#molhat el a szez6d6s
teljesitesdvel. dswr:ftiggdsben olyan kdltsegeket, amelyek a Kbt. 62. g (l) bekezd& k)pont ka)-kb) 

_ 
alpontja szerinti fertdteleknek nem megferer6 tdrsasrs' tekintetdbe;

meri.ilnek fel, 6s arnelyek Elad6 ad6kdteles j6vedelmdnek csrikkentes6re allllmasak.
Felek a jogvitak e,ld6nt6s6re - haklskdrt6l fiigg6en - kikotik a Felhaszniil6 sz6khelye
szerinti liirasbiro*igl Torvdnyszdk kizSrolagos illetdkessfo 6t.
A k0lfdfdi ad6illet6s6gii Elad6 - a s;.en6d6s aldird#t kovat6 ... naptEri napon beltil sdtyos
szerz6d6sszeg6s terhe mellett - koteles a szerz5d6shez arra vonatkoz6 ;eghahlm;zG
csatolni,. hogy az illet6sege szerinti ad6hat6sdgtol a magyar ad6hat6si59 kdzveuen0l
beszerezhet az Elari6ra vonatkoz6 adatokat az orsz5gok k6;otti jogseg6ly ig6nybev6tele
NEJKUI.

*-[l+?*H{#i"..

2t.

22.

27.

25.

zb.

29.

5U,

Jl.

52.



33, Jelen szez6d6s annak mindk6t f6t 6ttati at5inisiivat l6p hatdtyba.
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Ftildg6z kereskedelmi szerz6d6ssel kapcsolatos gesztori meg6llapod6s

mely l6trej0ft egyres;lr6l: . ,. ,., ,..
szekhelye:............
Ad6s25m..............
kepviseli:..............
mint Gesztor (tov5bbiakban: Gesztor, vagy Vdc VSros onkormiinyzata),

I r roJr s>zi ur o !.,,...... ,..........
szekhelv:
k6ov: .............................
ceigjegyz6kszSm:
ad6sz5m:
mint Elad6 (toviibbiakban: Elad6) kozdtt az alulirott helyen 6s idciben, az aliibbi felt6telek
mellett:

1, El6zm6nyek

Felek rogzitik, hogy az egyedi szea6d6sek Felhaszn5l6i nev6ben kdpviselet6ben V5c Vdros
onkorm5nyzata, mint Gesztor a helyben kozpontositott kozbeszerz6si eljiirds keret6ben
kozbeszezesi elj6rds: folytatott le a 2015. evi cxur. torv€ny (tov6bbiakban: Kbt.) II. r6sze
szerint, nyilt eljiirds kretdben ,,ftildgdz energia beszerzesd, megnevez6ssel.
A nyertes ajSnlattev6 az elj6r5sban az EIad6 lett, igy a Kbt. vonatkoz6 szakaszainak megfelel6en
a szerz5d6sek vele kerailnek megkot€sre azzal, hogy jelen szez6d6s es a fulhasznel;k 6s az
Elad6 kozott ldtrejdtt egyes szerz6d6sek egyiittesen 6rtelmezendcjek 6s alkalmazanddak.
amennyiben jelen szez&6s mdsk6nt nem rendelkezik.
Felek kifejezetten riEzitik, hogy az ajiinlati felhMsban rogzitett t6F, ill. alulfogyasztas
vonatkoziisaban a _t6t,blet p6tdi fizet€si kdtelezetts6get Vdc Vdros onkormSnyzata vS alJ, azdrt
az egyes Felhaszn6l6k nem felelnek.
Vic VSros Onkorm5nyzata kijelenti, hogy a 2013. 6vi V. M 8:1.S (1) bek 7. ponSa atapj6n
szen6d6 hat6sagnak rnin6siil.

2. A szerz6d€s targya

1. Elad6 jelen Szerz5d6s .alapjin kotelezettseget viillal a Szerz6d6sben m€ghaterozott
mennyisegfi. ds min6sd30 foldg5z eladdsara (teljes kcirii, a frildg5zrendver haiznStat6t is
biztosito modon) a tulhaszn6l6k r6sz6re, a dokumentSci6ban reszletezett Stades-iiwdteli
pontokon. A F:lhaszn6l6k fogyasztasi helyeit, a rendszerhasznjlati dijakat, illewe a
szaimldz6s adatait a tulhaszndr6kkat kotott esyedi szez<!d6se( illetve azor
elv6laszthatatlarr mell6kletei tartalmazzdk.

3.

Az Elad6,.minder sziiks€ges .rdp6st koteres tov6bb6 megtenni annak 6rdek6ben, hogy a
rendszerrizemeltet6k a szerz6d6s szerinti foldg5zviillitast befogadl6k, i6v6ha9f6k, ilie'we
teljesits6k. Enn€,k etmarad6sa az Etad6 ordatiin bekovetkez6 liily6sy 6r"ooaZirr&ern"L
sz5mit. Ennek megfelel6en tulhasznSl6k az egyedi szezcid6sekben hegbizz6k a. "eluo6t,

hogy a sziiks6Ees rendszerhasznrirati szez6d6seket megkdsse, egy6b vonatkoz6
jognyilatkozatokat helyettiik 6s nevrikben megtegye. Egyben Felhaszn5i6k a sz0kseges
rendszerkapacitdsok tekintet6ben a.z egvedi szez6ddsekben foglaltak alapjdn a
rendelkez6si jogot ezzel kapcsolatban iitadj6k Elad6nak.
Az- Elad6. kotekzi magdt arra, hogy iz drtara beszezett fdrdg5z-mennyisdgekb6r a
tulhaszndl6k r6:z6re a dokument6ci6ban es az egyedi szez6ddiekben ;"i;6;;"tt
fogyasztasi hely,ekn6l a szerz6d6s hat6lya alatt a- felmerul6 \alamennyi foldgdzig6nyt
folyamatosan kieregiti. Felek ez alatt 6rtik, hogy az Elad6 m€k6t minden otyan sziz&es'gill. megtesz minden oryan jognyiratkozatot, toviibbe ini6zked6st, me'iy u tiuirvoi
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5.

jogqzab6lyok szerint sziiks6ges ahhoz, hogy a fogyasztdsi helyeken a szi.ikseges mennyis6g
rendelkez6sre Slljon.
Felhaszn5l6k egyedi szez6d6seikben kotelezetts6get v6llalnak arra, hogy a teljes g6zigeny
szilksegleti.iket az Elad6t6l szerzik be jelen szez5d6sben meghatdrozott id<itartam alJtt a
dokumentaci6ban , 1ll. az az egyedi szerzcid6sekben szEreprd fogyasztdsr hetyletj
vonatkozas6ban - kiv6ve. ha Elad6 szezcid6sszeg6en nem teljesiti a kote-lezettseget. "
Felek..kifejezetten rogziti( hogy a fulhaszniil6k egymds kotelezetts6gei6rt, ill. esetleges
szez<Sd6sszegesei6rt nem felelnek, igy egyik Felhasznii16 szez-cid6sizegose miattjogh5tr6nyt miisik Felhaszndl6val vagy jelen szea<jd6s alapj6n Ve. Vdros
Onkormenfzatdval szemben alkalmazni nem lehet.
tuntiek al6l kivdtel vdc viiros 6nkorm6nyzat5nak fizetesi kotelezetts6qe a til-. 6s
alulv6telez6si p6tdij vonatkozSsSban.
Ezen pont megs6rt6se (srilyos) szerz6d6sszegdsnek min6sijl Elad6 r6szer6l.
Amennyiben b6rmely okbol valamely Felhaszn5l6 vonatkoz6sdban a szezcidrls meqszlinik.
az csak az adott Felhaszn6l6ra hat ki, a szez6d6s a tobbi Felhaszn6l6 vonatko;iisdban
vSltozatlan tartalommal marad fenn. Amennyiben valamennyi felhaszndl6val szemben ielen
szen(fl6s megsz0nik, akkor jelen szen&6s minden tovdbbi jogcselekm6ny ndlkul az
elsz6mo16ssal megszfi nik.
Elad6 koteles tovaibb6 a szez6d6s b6rmely jogcimen t0rt6n6 megszUndse (ide erWe a
bdrmely felhasznSl6 vonatkozds5ban tort6n6 megszlin6s eset6i is) esei6n minden
jogszab6lyban foglalt kotelezettseg6t teljesiEni annak 6rdek6ben, hogy a szerz&6s
megsziin6set kdvet5en a gilzell6tasa az erintett felhasznabnak biztositva legyen.

3. Szerz6diitt mennyis6g 6s tetjesitm6ny meghat6roz5sa

1. A felhaszndl6si helyek tervezett 6ves fogyasztasa 01.10.2016., 06:00 CET -
01.10.2017., 06:00 CET idSszakra a,,A mell6klet 2016", ,}OLG_ZO\7" ful6n talSthat6
intezmenyenkenti bontasban

2. A szea6d6s szerint ell5tand6 20 db. 20-100 6:/tr kozotti n6vleges m6r5 tefesitm6nnyel
elldtott, osszesen 886 m3/h osszteljesitm6nyfi felhaszn6ldsi hely, osszesen: 504.960
gnm3/6v sz6llitand6 mennyis{;gel.

3. Felhaszn;ildk potdijfizet6si kdtelezettseg n6lk0l jogosultak az eqyuttes szerz6dott
mennyis6ghez (504.960 gnm:) k6pest b6rmely megoszlSsban + 40 o/o m6rt6kii opci6s
mennyis6get (opci6s mennyiseggel novelt 6rt6k: 706.943 gnm3 ) ig6nybe venni. Az opci6t
(eg6szben vagy r6szben) a szenSdds hat5lyd alatt bdrmely Felhaszn5l6, b5rmely
mennyisegben lehivhatja. E korben Elad6nak teljesrcsi kotelezettsege keletkezik. Az opci6s
jog gyakorlSsara vonatoz6 jognyilatkozatnak min6s0l (az adott (t6nylegesen felhaszn6lt)
mennyis6gben), amennyiben b6rmely Felhasznii16 az opci6s mennyisdgb6l iitvesz.

4. A meghat6rozott mennyisqJeket az MSZ 1648 szabvjny szerint 15 oC 6s 101.325 kPa
referencia kdrUlm6nyeken kell 6rtelmezni m:-ben [9nm3]

5. V6c V6ros Onkorm5nyzata felel6sseget vSllal az6rt, hogy a szez6d6sesben rogzitett
foldg5z mennyis6get a szez(rd6ses id5szakra a legjobb tud6sa szerint hatdrozta meg.

6. tulek rogzitik, hogy a fenti mennyis{3 meghat5roz5sa jelen szezc5d6s vonatkoz6sdban
csup5n a tril-, ill. alulhasznSlati potdij ok6n t0rt6nt, a t6nyleges, az egyes Felhaszndl6kat
6rint6 adatokat az egyedi szerz5d6sek tartalmazz6k. /..

4. Az ellenszolg5ltatas 6s megfizet6se .J . Lro.6^-ffi$,"in
f.":"..{s;^?7l,i"L'-''oD.-.' s"d;:?it2 -
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7.

o- Amennyiben a jogosult korl6toz6st vagy megszakit6st rendelt el a vonatkoz6
jogszabalyoknak 6s el6inisoknak megfelel6en, akkor a tervezett, de nem engeddlyezett
teljesitds tekintet6ben a F€lek a ftk. lehetetleni.ll6sre irSnyad6 szab6lyai szerint jirnak el,
6s az drintett gdzmennyisdg vonatkoz6s5ban nem tartoznak egym5snak fizet6si
kotelezettsegg el. Amennyib€n a korlStoziis vagy megvakitds jogellenes volt, a Felek segitik
egym5st a folmerijlt k5nik megt6rit6s66rt indult elj5ri5sokban. Ha a Felhaszn5ld az
elrendelt korl6toz;ist nem hajtja vegre, akkor az drintett fulhasznSl6 a jogszabalyok szerinti
jogkcivetkezmrlnyekkel felel.
Vis maior br:kovetkez6se eset6n az Elad6 es a fulhaszniil6 kotelesek egymiist
haladektalanul drtesiteni. Amennyiben a vis maior helyzet csak az Elad6niil jelentkezik, a
vis maior id6t rrtamera az 6rintett Felhaszndl6 jogosult harmadik szem6lyt6l a m0kOdes6hez
sztlkseges g5:t beszerezni, Ezt a mennyis6get az 6ves mennyis6g, illetve az alul-, ill.
t0lfogyasztiis r:setdn figyelembe kell venni.

6. A nem megszakithat6 szolg6ltat6s felt€telei

1. Az Elado a sz-{z5d6tt, nem megszakithat6 6rai f6ldgi5z teljesitm6ny maximumdt (ill. az
int6zmdny mfikrl'ddsehez sziiks{7es maxim6lis mennyis6ge0 (a m6r6k n6vleges
osszteljesitm€ny6t) a szez6d6sek teljes id6tartama alatt koteles a F€lhaszndl6k
rendelkez6s6rer bocs6tani, kiv6ve:

d) log$zab;lyban meghat6rozott, ennek elrendel6s6re jogosut eltali korlitoz6s
eset6n,

e) Vis maior esetdn,
0 El6zetesen megiillapodott karbantartis esetdt 6s id6tartamiit.

2. El6zetesen malSllapodott karbantartiis miatt a szolgSltatast az Elad6 kizdr6lag az Elad6 es
az Eloszt5 g5zkimarad6ssal jdro volg;iltatas szoneteltetdse vagy csokkentdse mdrt6k6ig
csokkentheti \€gy sz0ntetheti meg. Az Elad6 kozremiikodik a gdzkimaraddssal jdro
karbantartSsok id6tartamSnak minimdlisra csokkentds6ben, a g6zszolg6ltitiis
folyamatossiigait biztositd proviz6rium ki6pftds6t is bele6rtve.

7. Atadis-6w6teli pont

Az;itad6sndl a foldtr6z m€nnyisegi 6s minds{;i 6tadais-6tv6teli pontja az 6rinteft Felhaszniil6
fogyasztasi hely6t. kiszolgdl6 es az Eloszt6/FblhasznSl6 tulajdon6ban 6s tizemeltet6s6ben l6vcj
els.zSmol6 g5zm6ft. A fddgez tutajdonjoga az etsziimol6 g6zm66 kil6p6 csonkjiin szi iii a
Felhaszniil6ra.

8. Egy6b rendelkezdsek

1. A FelhasznSl6k (otetesek betartani a mindenkori vonatkoz6 jogszabdlyo( az OKsz valamint
Elad6_ i.lzletszabdlyzatdnak rendelkezeseit, amennyiben az jele;, illetve az egyedi
szezCrd6sekkel 6s a kcjzbeszez6si eljdras imtanyag5ral nem ellent6tes,7. Az Elad6 mindenkor betartja a vonatkoz6 jogsiabdryoknak, az uKsz-ne( a miikrid6si

enged6ly6nek, tizletszabiilyzat6nak €s a rendszerhaszndlati szerz&6seinek a
kozbeszez6si elj5ras iratanyagiiba, jeren szezed6sbe ill. jogszahilyokba nem ijtk6z6
rendelkez6seit. Az Elad6 uallalja, hogy a Szez6d6s id5tartami ilatt f6idgdz-kereskedelmi.
6s a. fOldgdzsziifiit6si tev6kenys6g& a turhaszndr6k fer6 fenntasu] weu" az- e..
akad6lyoz6 hat6#9i int6zked6sek eset€t.3. Az Elad6 mindenkor a szakszerfien eljdr6 keresked6t6l adott

elv6rhat6 magalartiist koteles tanIsitani, kUlonOsen '":::.h,4';;".



4.

d) A Szez6d6s teljesitesdt vesz6lyeztetd esem6nyekr6l a tulhaszndl6kat
halad6ktalanul 6rtesiteni,

e) A Szerz5d6s teljesitese 6rdek6ben halad6ktalanul meqtenni minden
t6le elv5rhat6 int6zked6st.

szencd6 Felek. rogziti(_ hog.y jeren szez6d6s csak a Kbt. felt6teleinek (141.g) teljesrlese
esetdn, ir6sban modosithat6. Felek rogzitik, hogy a szez6d6s 

-_ 
aiakszer(

szerz5d6sm6dosit6s n6lk0l - m6dosul az alSbbi esetekben:
a) felek k6zhlteles nyilviintartilsban foglalt adatainak m6dosuldsa eset6n a

nyilvdntartdsba bejegyz6s napj6val,
b) felek kapcsolattart6ira, teljesit6sigazol6 szem6ly6re vonatkoz6 adatok

m6dosul5sa eset6n a miisik felhez tett kozl6s kdzhezv6tel6nek napj6val,
c) amennyiben a Kbt. eA nem zSrja ki.

Felek rogzitk, hogy semmis a szezrjdes m6dosibdsa, ha az arra ir6nyul. hogy az Elad6t
mentesitsdk az olyan szez5d6sszeg6s (illetve szezddesszeg6sbe esdsj 6s annak
jogk6vetkezmenyei - ide nem 6rtve a felmondds vagy el6llds joganak gyakorl6s6t -
alkalmaz5sa al6l, amely6rt felel6s (illetve felel5s lenne), vagy amely arra irdnyul. hogy
Felhaszn;il6 Stv5llaljon az Elad6t terhel5 tobbletmunkakoltsdgeket vagy indoi<olatlan-ul
egy6b, g szee6d6s alapjiin a Elad6t terhet6 kockizatokat. E korben kijelenti Elad6, hogy
a kock6zatokat felm6rte 6s azt a jelen szerz5d6sben foglalt ellenszolg6ltatasban teljls
kor6en 6rv6nves itette.

(

9. A szerz6d6s id6beli hat6lya 6s megszfin6se

1. Felek jelen szezc5d6s hatirozoft id6re a teljesit6sig kdtik azzal, hogy a jelen szez5d6s
szerinti folyamatos szolg6ltatds biztositas6ra az Elad6 201G. 10. 01. 06.00 CEI - ZOt7.
10. 01. 05,00 CET id6szakra kdteles.

2. Felek megSllapodnak abban, hogy a jelen szez6d6s rendes felmonddssal nem mondhat6
fel.

3. Gesztor jogosult 6s egyben koteles a szerz(rddst felmondani - ha sziikseges olyan
hatdrid6vel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerzSddssel 6rintett feladata elliitisiir6l
gondoskodni tudjon - ha

a) Elad6ban kozvetetten vagy kozvetlenril 25olo-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szemdlyes joga szerint
jogk6pes szervezet, amely tekintetdb€n fennell a Kbt. 62. 5 (1) bekezdds k)
pont kb) alpontji5ba n meghatarozott feltetel;

b) Elad6 kozvetetten vagy kcizvetlenul 2solo-ot meghalad6 tulajdoni r6szeseddst
szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes
szervezedlen, amely tekinteteben fenndll a Kbt. 62. 5 (1) bekezdds k) pont kb)
alpontj6ban meghat6rozott feltdtel.

c) Fentiek 6rdek6ben a szez6d6s teljesGs6nek teljes id6tartama alatt Elado
tulajdonosi szerkezet6t Gesztor sz5m6ra megismerhet6v6 teszi 6s a 143. S (3)
bekezd6se szerinti i.iqyletekr6l Gesztort haladdKalanul 6rtesiti.

4. Gesztor a szezerd6st felmondhatja ha:
a) felt6tlenUl sziiks6ges a szerz6d6s olyan l6nyeges m6dositasa, amely eset6ben

a Kbt. 141. g alapji5n ij kozbeszez6si elj6riist kell lefolytatni;
b) Elad6 nem biztositja a Kbt. 138. s-ban foglaltak betart5set, vagy az Elado

szem6lydben 6rv6nyesen olyan jogutodl6s kdvetkeze$ be, amely nem fele,
meg a Kbt. 139. s-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjdn a kozbeszea6s szab6lyainak megszeg6se miatt
kotelezetts6gszeg6si eljtirSs indult vagy az Eur6pai Uni6 Biros6ga az EUMSZ

258. cikke alapjdn inditott elj6r6sban kimondta, hogy az Eur6pai uni6 joedfr
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5.

10, AdafuEdelem/ kapcsolattart6s, e9y6b rendelkezdsek

7. A szen6d6 felel( kotelesek betartani az adawddelmi szab6lyokat.
2. tulek meg6llapodnak abban, hogy k0lonos tekintettel bizalmasan kezelnek minden

egymdsnak Stadott, ozleti titoknak min6s0t6 informSci6! \Elamint minden olyan
informSci6t, do<ument5ci6t, adatot, amelyeket irdsban bizalmasnak min6sitettek (bizalmas
informSci6), vaqy jogszabaly annak min5sit.

3. Uzleti titok a gazdas6gi tev6kenys6ghez kapcsotod6 minden olyan t6ny, inform6cio,
megold5s vag)' adat, amelynek nyilvdnossagra hozatala, illet6ktelenek 6ltal t6rt6nd
megszeatise vtgy felhasznSlSsa a jogosult jogszerfi penztigyi, gazdasagi vagy piaci
drdekeit s6rtene vagy vesz6lyeztetn6, 6s amelynek titokban tart5sa erdek6ben a j{osult a
sz0kseges intezl(ed6seket megtette.

4. A fulek titoktartdsi k6telezettsege a tudom5sukm jutott rizleti utokra 6s bizalmas
inform6ci6kra, igty kiil0n6sen szakmai megold6sra, know-how-ra is kiterjed.

5. A tulek a szea6dessel kapcsolatos okm5nyokat 6s inform6ci6kat kiz5r6lag a szerz6dds
teljesiLes6re haszndlha$6k fel. A m6sik f6l el6zetes j6vdhagy6sa n6lk0l ilyen inform5ci6t
egyik f6l sem tehet kozz6, harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocsdthat, kiv6ve, ha ezt
ervdnyes 6s haEilyos jogszabaly alapjdn kotelez6 vagy valamely bir.os6g vagy m6s hat6sd9,
6llamigazgatasi s.zerv elrendeli. A felek err5l halad6ktalanul tSjekoztag;ik egym6st ir6sban a
vonatkoz6 bir6siigi, yagy m6s hat6sagi hatarozat egyidej0 megki.ildese mellett.

6. A Felek kotelesek a hat6#g (bir6s6g) figyelm6t felhivni az ilyen informiicidk megfelet6
kezeles€re. Nem tekinthetcj titoktartiisi kotelezetts6g al6 es5 tnformiici6nak, ami m6r
kozismert. Egy adott informdci6 kozismerts6g6t az a f6l bizonyisa, amelyik annak
kozismertsdg6re rivatkozik.

7. A szeni5di| Felek tudomdsul veszik, hogy a vonatkoz6 jogszabi5lyok 6s megdllapod5sok
szerinti illet6kes ellen6rz6 szervezetek feladat- ds hatask6rUknek megfelel6en jelen
szerz<jd6s alapjdul szolg;i16 kdzbeszez6si elj6r6st 6s jelen szez6d6s teljesitdset
ellen5rizheti( r6szi.ikre a jogszab6ly szerinti informdci6 megadiisa i.izleti titokra val6
hivatkozdssal nem tagadhat6 meg.

8. Az illetdkes ellenr5z5 szervezetek ellen6z6se, helyszini vizsg6lata eset6n Elad6 kdteles
minden segits6qet Gesztor r6sz6re megadni, a helyszini vizsgdlaton jelen lenni az
ellenSz6s hat6k nysaga 6s Gesztor kotelezettsdgeinek megfelel6 tetjesit6se 6rdek6ben.

9. Felek kifejezetten roqzitik, hogy tudomSsuk van an6l, hogy Gesztor kdteles a K<jzbeszerz6si
Hat6sSgnak bejelenteni, ha
a) Elad6 szer:z6d6ses kdtelezettsegdt srilyosan megszegte 6s ez a szerzdd6s

felmond5s5troz \ragy eliilliishoz. kilrt6rit6s kdveteles6hez vagy a szezridds alapj6n
alkalmazhat6 egyeb jogkdvetkezmdny 6rv6nyesGsehez vezetett, valamint ha Elad6
olyan magartartd#val, amely6rt felel6s, r6szben vagy eg6szben a szerz&6s
lehetetlentild'set okozta. A bejelent6snek tartalmaznia kell a szerz5d6sszeg6s leirSsdt.
az annak alapjiin alkalmazott jogk6vetkezmdn$ vaiamint hogy a szez6d5 f6l a
szez6d6sszeg6st elismerte-e, vagy sor kerUlt-e arra vonatkoz6an perindit6sra.

b) Elad6 szezth6ses k6telezettseg6nek joger6s bir6s6gi hatdrozatban meg5ltapitott
megszegdse esetdn a szerz5d6sszeg6s t6ny6t, leilriisiit, ldnyeges jellemz6it, beleertve
azt is, ha a szez6d6sszeg6s a szez6d6s felmondjsiihoz yagy a vez6d6st6l val6

/-, / 
dr. Czeg,€dj Esder
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eredci valamely kotelezettseg tekintet6ben kotelezettsegszeg6s t6rt6nt,6s a
bir6s5g Sltal meg5llapitott jogs6ft6s miatt a szez6d6s nem semmis.

A SzerzSd6s a;zonnali hatdly! felmondSssal azonnali hatSllyal megsz0ntethet5, ha valamely
f6l (srilyos) szez6d6sszeg6st kovet el, ktilonosen, ha jelen sze'::ldls rragy jogszab5ly igy
rendelkezik.
Jelen szea6des megsziinik, ha valamennyi egyedi szez6des megszfiniK ill. akkor is ha a
szerzcid6s teljesed6sbe megy
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ll.

12.

13.

L4.

elSllSshoz, kdrt6rGs koveter6s6hez vagy a szez6d6s arapj5n arkarmazhatd e9y6b
szankcio 6rv6nyesit6s6hez vezetett, valamint Elad6 szez6d6 f6l OVun
magatart6#val, amely6rt felel6s, (reszben vagy eg6szben) a szen&6s
Iehetetlen r.i les6t okozta.

c) ptet: fenti korben meg5rrapodnak abban, hogy Erad6 nem jogosult a fenti adatok
5tad5sa miatt a Gesztorrar szemben semmif6re ig6nyt sem 6rienyesiteni abban az
esetben sem, ha b5rmely 6tadott t6ny, vagy korUlm6ny ut6bb nem bizonyulna
valosnak, kiveve ha ezzer a Gesztornak az adatok 6tad6sdnak pillanataban
t6nyszerfien tiszt6ban kerrett rennie (nem tartozik ide a hibds jogszabiiry-
6rtelmez6sb5l vagy t6ves t6nydlr6s-6rtermez6skir szdrmaz6 konirm6nv, uveire rra az
a Gesztornak felr6hat6an kovetkezett be).

A jelen titoktartdsr6l sz6l6 pont rendelkezesei a szezcid& megszfindse utdn is hat5lyban
maradnak.
Felek megiillapodnak. hogy a fenti titokv6delmi rendelkez6sek nem terjednek ki mindazon
adatokm ill. iratokra, mely vonatkoz5silban jogszabdly a fentiekt5l ellentdtesen rendelkezik.
Felek kijelentik, hogy a szerz5d6s teljesit6seben folyamatosan egyuttmiikodnek, a felmerir16
probl6mdkr6l egymiist halad6ktalanul drtesitik.
Felek jognyilatkozataikat kiziir6lag ir5sban, az 6tvetel helyet 6s idej6t azonosithat6 mddon
igazol6 m6don tehetik meg 6rv6nyesen. A felek a fentieken 6rtik az eleKronikus levelez6s
(e-mail) es a fax form6jSt is)
Felek k6pviselet6re Oognyilatkozat t6tel6re) az ott megjelolt esetleges korliitoztlsokkal az
a16bbi szem6lyek jogosultak kizdr6lagosan:

Gesztor megnevez6se:
Ka pcsolatta rt6 neve:
Ka pcsolatta rtd eldrhet6segei:
Kapcsolattart6 jognyilatkozat-t6teli jogiinak eseueges korl6tozdsa:

Elad6 rdsz6r<il:
N6v, beosztas:
El6rhet6sdgei(lev€lcim, tel, fax) :

Jognyilatkozat korl6toz6sa :

Ndv, beosztas:
El6rhet6#gei (lev6lcim, tel, fax):
lognyilatkozat korl5tozisa :

Jelen szerz(rd6st drintci cisszes jognyilatkozatot a kuelolt kapcsolatbrt5 kizdr6lag ir6sban -
az Stv6tel hely6t es idej6t dokumenkil6 modon - teheti meg 6rv6nyesen. Elektronikus lev6l
ill. fax eset6n az 6Wdtel iqazol;is6t megfelel6en alkalmazni kell (visszaigazol6s k6r6se, ill.
fa{elentes).
Amennyiben a szerz6dds a jognyilatkozat megt6tel6re hatiirid6t nem t[2, akkor a
jognyilatkozatot annak okinak felmer0l6sercjl (iognyilatkozatot tev6 tudom5sara jutasdt6l)
szamitott 3 munkanapon bel0l kell megtenni, kiv6ve ha annak jelleg6tx5l rovidebb hatarid6
nem denil ki.
Minden, a miisik f6lnek benyijtand6 jelen szerz6d6s tirgy5t 6rint6 dokumentumot a jelen
szerz6ddsben meghat6rozoft kapcsolattart6 cim6re kell megkiJldeni. A ktjldemenyt faxon,
elektronikus lev6lben lllet6leg postai kUldem6nyk6nt kereszti.il feladott jognyilatkozat eset6n
a meg6rkez6st k0vet6 elxj munkanapon, szemelyes 5tadiis eset6n azonnal k6zbesiGttnek
kell tekinteni.
A kijelOlt k6pvisel5k es kapcsolattart6k akadSlyoztatasa eset6re a felek meghatalmazott
helyeftesr5l kdtelesek gondoskodni, melynek elmarad6sa nem eshet a m6sik f6l terhdre.
Amennyiben valamely technikai ok a k0ldemenyek fogadiisat akadSlyozn6, ill.
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tenn6, felek kotelesek a miisik felet err6l - illetve a hiba megsz[in6s6r6l -
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20.

r6vid lton drtesiteni. Ebben az esetben a jognyilatkozat telefonon is megtehet6 aza\ hogy
az akad6lyoztatalsi nyilatkozat telefonon tort6n6 megt6tel6nek igazol6sa a nyilatkozattev5t
terheli.
Felek megSllapodnak abban, hogy az egyedi szerz6d6sek vonatkozds5ban V6c VSros
Onkormiinyzata - kr.ilon meghatalmaz5s n6lkiil is - a Felhaszn;116k k6pvisel6j6nek min5sril.
Szen6d6 fel€,k igy jiirnak el jelen szez6d6s hataly6nak fenn6llta alatt, tigy kezelik a
dokumentumokat, hc€y az megfeleuen a szerz6d6s kikotdseinek. Szerz6dS Felek kijelenti(
hogy egyikiik sem tanisithat olyan magatart6st, amely a szeacjd6ssel ellentdtes lenne,
vagy a m6sik f6l jogos erdekeit s6rtend. Szerz6d6 F€lek rOgzitil! hogy a dokumentumok
kezel6se sor6 u az adaw6delmi jogszahi lyok rendelkezdseit maraddktalanul betarq6 k.
Felek meg5llapodnak abban, hogy minden tev6kenysegtikn6l a mdsik f6l 6rdekeit
messzemen6en szem el6tt tartva j6rnak el, tart6zkodva minden olyan magatart6st6l, amely
a m6sik f6lneli akSr vagyoni, akdr nem \ragyoni k6rt okozna.
Szea6d6 Fel€:k haladektalanul kotelesek drtesiteni a miisik felet a tudom6sukra jutott
minden ertesril6sr6l, dokumentumr6l, inform5ci6r6l, amely jelen szez6d6s teljesitesdt
akadilyozza, vagy befolySsolja.
Szerzil6 Felek meg6llapodnalt hogy jelen szea6d6s hatdlya alatt - a fentieken t0l is -
szorosan egyi.ittmlikodnek, 6s mindent megtesznek annak 6rdek6ben, hogy a jelen
szee6ddsben kitfzott c6lok megval6suljanak.

Felek megSllapodnak abban, hogy amennyiben jelen szez5d6s b5rmely ponla k69ens
jogszab6lyba r.itkOzne, vagy a kozbeszez6si eljiiriis k6telez<i 6rv6nyii dokumentumdnak
tartalmSval ellentdtes lenne, akkor jelen szerz6d6s fentieket s6rt6 rendelkez6se helydbe -
minden tov5bbi jogcselekm6ny, igy kUl6ndsen a szez6d6s m6dosibsa ndlki.il * a
megs6rtett kotelez5 6rv6ny6 jogszabalyi rendelkez6s vagy kozbeszeadsi dokumentumi
rendelkezds keft.il. Fentieket kell megfelel6en alkalmazni akkor is, ha valamely k6gens
jogszab5ly akk6nt rendelkezik, hogy valamely rendelkez6se a szee6d6s r6sze (vagy a
szerz6ddsben szovegszer0en szerepelnie kell) ds azt szdvegszerflen a szez(rd6s nem
tartalmazza (az adott rendelkez6s a szez6d6s r6sz6t kepezi).
Felek megiilla:odnak abban, hogy amennyiben jelen szerz6d6s es az Elad6 Sltal hasznSlt
bSrmely ASZF vagy hasonl6 jogi jellegii okirat kozott elt6r6s lenne, akkor jelen szee&6s
rendelkez6se az ir6nyad6,
Jelen szez6cl6sben nem szab6lyozott k6rd6sekben Magyarorsz5g jogszabiilyai az

iranyad6ak.
Felek megiillapodnak abban. hogy Elad6 nem fizethet, illetve szdmolhat el a szez6d6s

teuesit6sevel osszefi.igg€sben olyan koltsdgeke! amelyek a Kbt. 62. S (1) bekezdds k)
pont ka}f.b) alpontja szerinti feltdteleknek nem megfelel5 tdrsas6g tekintetdben
meriilnek fr:1, 6s amelyek Elad6 ad6koteles jovedelmenek cs0kkent6sdre alkalmasak.

tulek a jogvitiik eldont6s6re - hariskort6t fr.igq5en - kikotik a Gesztor sz6khelye szerinti
J5rasbiro#9/ TOrvdnysz€k kizdr6lagos itlet6kess696t.

A kl.llfoldi ad6illet6segil Elad6 - a szerz6d6s atdid#t kovet6 ... naptiri napon bettit sityos
szez5d6ss::eg6s terhe mellett - kOteles a szerzed6shez arra vonatkoz6 meghatalmazdst
csatolni, hogy az illet5seje szerinti ad6hat6siigt6l a magyar ad6hat6#g kozvetleniil
beszerezhet az Elad6ra vonatkoz6 adatokat az orsz6gok kozofri jogseg6ly ig6nybev6tele
n6lk0l.

lelen szen5d6s annak mindk6t fdl iiltali a16ir6sSval l6p hatSlyba.
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AJiNLorr rclzolls- Es Nyrlarxozln'uNtAx

1. szamf mell6klet

TARTALoM- is rur:ecrz€x az a:Antuatnoz csAToLAND6 rurox

Ajdnlattev5 vonat<oz5s6ban folfamatban l6v6 vdltoziisbejegyz6si eljdrds esetdn az
ajanlathoz csatoland6 a cegbir6saghoz benyrjjtott v6ltozdsbejegyzesi k6retem 6s az
annak erkez6s6r6l a c{lbiro#g 6ltal megkLildott igazol6s is.

Amennyiben aj5nlattev6 vonatkoze#ban nincs folyamatban vdltozdsbejegyzdsi
eljdr6s, itgy k6rjii& nemleges tartatmi vdltozdsbejegyz6si nyitatkozatot
sziveskedjenek az aj6nlat r6szek6nt beny jtani.

VONATKOZiSiBAN

Tartalomjegyz6k (fed6lapot vagy felolvas6lapot kovet6en) (1. sz. mell6klet);

Fefofvas6lap (2.1.,t 2.2. sz. mell6klet)

Aj5nlati nyilatkozat: (3. sz. mell6klet)

Nyilatkozat a Kbt. 67. g (4) bekezd6se vonatkozdsdban (4. sz. mell6klet)

KIZARO OKOKKAL
IGAZOLASOK

Egyseges eur6pai kozbeszee6si dokumentum (5. sz. mell6klet).

M6szAKr fs szlrulr ALKATMASSAccAL KApcsoLATBAN EL6iRr
NYILATKOZATOK IGAZOLASOK

Egys6ges eur5pai kozbeszez6si dokumentum (5. sz. melldklet).

A kapacitasait rendelkez6sre bocsdto szervezet olyan szea6d6ses vaov
el6szez6d€soen vSrrart koterezettsegv6flaralsdt tartarmazd otcirat, ameiy
aliitiimaszga hogy a szez6d6s terjesGs6hez sztiks6ges er5forrdsok
rendelkez6sr,: Sllnak majd a szerz6d6s terjesit6s6nek id6tartama aratt - a Kbt.
65. f (7) bekudes szerinti esetben (adott esetben)

M A'iNLATI
IGAZOLASOK

FELHiVASBAN EL6iRT EGYEB NYILATKoZAToK

Ajanlattev6. az alkalmass6g igazoldsaba bevont (kapacituist nyrjt6) gazdasagi
szerepl6 c6g;eg1z6sre jogosurt, aj6nratban csatort nyiratkozatot, dokumentumot
aldir6 kdpvisel6j6nek aldii.asi cimp6ldinya vagy atdir6s-mint5ja.

_..,.:#:j"gfi{p"



A cegkivonatban nem szerepl6 kotelezettsdgvdllal6k esetdben a cegjegyz6sre
jogosult szem6lyt5l szdrmazg aj6nrat ariiirasiira vonatkoz6 (a meghatarmazott
al6inis6t is tartalmaz6) inisos meghatarmazds terjes bizonyito erejfi mag6nokintba
foglalva (11. sz. metlektet)

XO^r 
"jeduo*6i ^q

Nyilatkozat a Kbt. 73. 5 (a)-(5) bekezd6seben fogtaltakr6t (9. sz. melt6klet)

Uzten trrxor TARTALMAZ6 TRAToK (ADorr EsETBEN)

Az nrAnuarrw6 ALraL srcsltor_nr xivAxr DoKUMENTUMoK (ADorr
ESETBEN)

Az aj5nlat papir alapd p6ldiiny5r6l kdsziteft 2 db elektonikus pdldiiny
(CD/DVD/pendrive)

Az ajiinlat minden olyan oldaldt, amelyen - az aj6nlat beaddsa el6tt - m6dosftiist hajtottak vegre,
az adott dokumentumot al5ir6 szem6ly(ek)nek a m6dositiisn6l is k€zjeggyel kell elt6tni.



TARTALoM- Es rnqr:eevz€K A KBT. 69. g (4) eerezoEse szERrNT eeNv0:raNoo
TRAToK voNATrozAsAeaN

Oldalsz6m

KIZARO OKOKKAL
IGAZOLASOK

KAPCSOLATEAN EL6iRT NYILATKOZATOK

Illetekes ad6- 6s v6nhivatal igazol5sa vagy egyiiftes ad6igazol6s, amennyiben a
gazdasdgi szerepl6 a koztartozismentes ad6z6i adatb5zisban nem szerepel.

Amennyiben a gazdas6gi szerepl<5 szerepel a kdztartozdsmentes ad6z6i
adatbSzisban, akkor aj6nlatkdr5 ellen5rzi a nyitvSntart5st.

Nyilatkozat a kiz6r6 okok fenn nem 6ll6sdra vonatkoz6an (6/A. sz. mell6klet €s
6/8. sz. mell6klet).

A nyilatkozatoknak a felhiv5s feladiisiSt kovet5 keltezesiinek kell lennie!

MUSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSAGGAL KAPCSOLATBAN
Et6iRT NYILATK0ZAToK, IGAzoIisoK

M1. AjdnlattevS mutassa be a 32tlZO7S. (X. 30.) Korm. rendetet 21. S (1)
bekezd6s a) pontja ,rlapjiin a felhlwis feladdsatol visszafeld szdmitott hdrom 6vben
befejezett teljesit6seit, k0lOnosen a kcjzbeszez6s t5r9y6ra (foldgiiz szallitasa)
vonatkoz6 referenci6it a 32VZO1S. (X. 30.) Korm. rendelet 22. g (1)
bekezd6seben meghat6rozott form6ban 6 22. g (2) bekezd6sben megadott
tartalom szerint iga:olva.

A referencianyilatkozatb6l vagy referenciaigazoldsbol minden alkalmassiqi felt6tel
teljes0les6nek ki kell derrilnie. (7. sz. melldklet)

"--ffig-fu.".



2,1, szitmt mell6klet

FELOLVASOUTP
(iin5l16 aj5 nlatt6tel eset6n)

1. AjenlattevS
N6v:
5z6khely:
Telefon:
Fax:
E-mail:

2. Ajiinlatk6r6r V5c Viiros dnkorm5nyzata

1.- l!64?tt€teL tirgya: -Fiild96z beszerz6se Vic V6ros onkorminyzata dsz6re a
2016,-2017, 95z6vre vonatkoz6an"

Keltezds (hely#E, ev, h6nap, nap)

(ce$egyz6sre jogosult vagry sza hilyszeruen
meghatalmazott k6pvisel6 aliiir6sa)

1 A kiizbeszezesi dokumentumok melldkletekdnt rendelkez€sre bocsiiitott,,B Mell6klet 2016" tabljzatban kiadod6

Pc 6rt6ke.

Nett6 aj5nlati 6r (HUF) n€ft6 ........,- HUF/G,, azaz nett6
.,,..,........,........HUF/Grl

./
,//^ f;

"*#ffj"rye"


