Villamoscnergia-vásárlási szerződés

amely létrejött egyrészről az
E.ON Energiaszolgáltató Kft .
Székhely : 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8 .
Cégjegyzékszám : 01-09-881828
Adószám : 13958147-2-44
mint Kereskedő,

másrészről az
Országgyűlés Hivatala
Székhely : 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3 .
Adószám: 15300014-2-41
Bankszámlaszám : Magyar Államkincstár 10032000-01400805-00000000
mint Felhasználó

(a továbbiakban együttesen : Felek) között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi
feltételek mellett .
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1) A szerződés tárgya
1 .1) Villamosenergia adásvétele a Felhasználó részére fogyasztási igényeinek megfelelő
mennyiségben Felhasználó - 2. pontban illetve 1 . számú mellékletben felsorolt - fogyasztási
helyei teljes körére kiterjedően teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adási kötelezettség
energia áron közép/kisfeszültség
illetve
nélkül
számított
Ft/kWh
villamos
kisfeszültség/kisfeszültség szintre .
A Felhasználó részére értékesítésre kerülő villamos energia feszültségjellemzői az MSZ EN
50160 :2001 (A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői)
és MSZ 1 :2001 (Szabványos villamos feszültségek) szabványok által meghatározott értékek
és határok szerintiek kell hogy legyenek .
1 .2) Kereskedő köteles - a villamos energiáról szóló 2007 . évi LXXXVI. törvény (a
továbbiakban : Vet .) 63 . §-ának (1) bekezdésére figyelemmel - a Felhasználó hálózati
csatlakozási, hálózathasználati és villamosenergia-vásárlási szerződéseinek összevont
kezelésére ideértve a hálózathasználathoz szükséges szerződések Felhasználó javára történő
megkötését is .
1 .3) Felhasználó a jelen szerződés alapján történő villamosenergia-ellátás kezdetével - a jelen
szerződésben (2 . pont illetve 1 . számú melléklet) felsorolt csatlakozási pontjai (fogyasztási
helyei) vonatkozásában - csatlakozik a Kereskedő által képviselt mérlegkörhöz . Felhasználó
mérlegkör-tagságának hatálya a jelen szerződés megszűnéséig tart .
2) Felhasználó fogyasztási helyei :
2 .1) Felhasználó -jelen szerződés hatálya alá tartozó - fogyasztási helyei a következők :
1 . Országház
1 .1 Országház üzemi betáplálás
1 .2 Országház tartalék betáplálás
2. Országgyűlés Könyvtár
3 . Országgyűlés Hivatala kazánház
4 . Országgyűlés Hivatala Irodaház
4 .1 Országgyűlés Hivatala Irodaház üzemi betáplálás
4 .2 Országgyűlés Hivatala Irodaház tartalék betáplálás
2.2) A fogyasztási helyek paraméterei az 1 . számú mellékletben találhatók .
2.3) Felhasználó várható éves villamosenergia-fogyasztása a 2 .1) pontban felsorolt fogyasztási
helyekre összesen : 4 .121 .394 kWh
2 .4) Szerződött éves villamosenergia-mennyiség : A 2.3) pontban - Felhasználó várható éves
villamosenergia-fogyasztásaként - meghatározott mennyiség .
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2.5) Éves túlvételezés : a Szerződött éves villamosenergia-mennyiségnél a megengedett eltérés
mértélcét meghaladó mértékkel több villamos energia átvétele .
2.6) Éves alulvételezés : a Szerződött éves villamosenergia-mennyiségnél a megengedett
eltérés mértékét meghaladó mértékkel kevesebb villamos energia átvétele .
2.7) A Szerződött éves villamosenergia-mennyiség megengedett eltérése - éves túlvételezés :
99%.
2 .8) A Szerződött éves villamosenergia-mennyiség megengedett eltérése - éves alulvételezés :
100%.
3) A szerződés hatálya
3.1) A szerződés aláírása napjától kezdve 2013 . március 31-én 24 :00 óráig hatályos .
3 .2) A jelen szerződés alapján Felhasználó villamosenergia-ellátását (adásvételt) 2012 . április
01-én 0 :00 órától 2013 . március 31-én 24 :00 óráig kell végezni.
4) Szerződéses ár
4.1) Energiadíj
4.1 .1) Nettó energiadíj (egységár) a 2.1 .) pontban felsorolt 1-4 . fogyasztási helyekre:
4.1 .1 .1) Csúcsidőszak 19,8 Ft/kWh .
4.1 .1 .2) Völgyidőszak : 19,8 Ft/kWh .

Téli

1.

időszámítás

3.

Nyári
időszámítás

Csúcsidőszak

08-20 óra között

08-20 óra között

Völgyidőszak

20-08 óra között

20-08 óra között

A nem munkanapnak számító napokon a csúcsidőszak is völgyidőszaknak minősül .
Az energiadíj a szerződés időtartama alatt semmilyen jogcímen nem emelhető, kivéve
kifejezetten erre irányuló jogszabályváltozás esetén .
4.2) Az energiadíj tartalmazza a villamos energiáról szóló 2007 . évi LXXXVI . törvény 9-13 .
§-aiban meghatározott megújuló energiaforrásból és hulladékból nyert energiával termelt
villamos energia termelésének elősegítése érdekében az átviteli rendszerirányítótól a
kereskedők által kötelezően megvásárolandó (átveendő) villamos energia (ún . KÁT)
mennyiségének és szabályozásának költségét .
4 .3) A szerződéses ár nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, energiaadót, a Vet . 147 .
§-a alapján fizetendő pénzeszközöket és áfát .
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4 .4) Felhasználó nem köteles fizetni mérlegkör-tagságára tekintettel (azzal összefüggésben)
az energiadíjon túl mérlegkör-tagsági díjat, mérlegkör-menedzsment díjat vagy bármilyen
egyéb díjat, pénzösszeget .
4 .5) Felhasználó hálózati csatlakozási, hálózathasználati és villamosenergia-vásárlási
szerződéseinek - Kereskedő általi - összevont kezeléséért (ideértve a hálózathasználathoz
szükséges szerződések Felhasználó javára történő megkötését is) az energiadíjon túl
semmilyen díjat nem köteles fizetni .
4 .6 .) Kiegyenlítő energia díjat Felhasználó nem fizet .
5) Fizetési feltételek
5 .1) Az elszámolás, illetve a számlázás havonta történik a tényleges villamosenergiafogyasztás szerint .
5 .2) Az egyes fogyasztási helyekre külön-külön számlát kell kibocsátani a 2 . számú
mellékletben foglaltak figyelembevételével .
5 .3 . A rendszerhasználati díjakat Kereskedő fizeti a hálózati engedélyes felé . A
rendszerhasználati díjakat Kereskedő továbbszámlázza Felhasználó felé .
5 .4) Felhasználó a Kbt . 305 . §-ában és az adózás rendjéről szóló 2003 . évi XCII. törvény 36/A
§-36/B §-aiban foglaltak alkalmazásával a következők szerint köteles az ellenszolgáltatást
teljesíteni :
A Kereskedő legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles
nyilatkozatot tenni a Felhasználónak, hogy mekkora összegre jogosult az
ellenszolgáltatásból ;
b) a Kereskedő legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles
nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a
vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló
szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból,
egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen
számláikat ;
• a Kereskedő a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre
vonatkozóan jogosult számlát kiállítani Felhasználó felé, mely az általa a
szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban
vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg ;
d) a c) pont szerinti számla ellenértékét a Felhasználó tizenöt napon belül átutalja a
Kereskedőnek ;
• a Kereskedő haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek
számláit, illetőleg az Art . 36/A . § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét)
visszatartja ;
fi a Kereskedő átadja az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy
az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának
másolatát a Felhasználóként szerződő félnek [utóbbit annak érdekében, hogy a
Felhasználóként szerződő fél megállapíthassa, hogy az Kereskedőként szerződő
fél jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak] ;
g) a Kereskedő benyújtja az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó
számláit, melyek ellenértékét a Felhasználó tizenöt napon belül átutalja a
Kereskedőnek, ha ő az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségét az Art .
36/A . §-ára is tekintettel teljesítette (Az Art . 36/A . §-ának (3) bekezdését az
•
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Kereskedőként szerződő féllel szemben csak a gr) pont szerinti Kereskedői
számlára lehet alkalmazni .);
h) ha Kereskedő az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az
ellenszolgáltatás fennmaradó részét Felhasználó őrzi és az akkor illeti meg az
Kereskedőt, ha igazolja, hogy az e), illetőleg 1) pont szerinti
kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az
alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az Kereskedő által a b) pont szerint
bejelentett összegre vagy annak egy részére .
5 .5) Amennyiben a teljesítésben alvállalkozó nem vesz részt, a Kereskedő által benyújtott
számla ellenértékét a teljesítés elismerését követően, legkésőbb a számla kézhezvételét követő
tizenöt napon belül kiegyenlíti Felhasználó a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek
figyelembevételével .
5 .6) Felhasználó Kereskedő felé kifizetési kötelezettségeit a Kereskedő Deutsche Bank Zrt .
által vezetett 16300000-04007704-90106417 számú számlája javára való átutalással teljesíti .
5 .7) A számlákon a következők szerint kell a címzést szerepeltetni : Országgyűlés Hivatala
1055 Budapest, Kossuth L . tér 1-3 .
5 .8) A Felek az általános forgalmi adóról szóló jogszabály szerinti teljesítés időpontjának az
ellenérték megtérítése esedékességének időpontját tekintik .
5.9) Késedelmes fizetés esetén Kereskedő a Ptk . 301/A . §-ában foglaltak szerint jogosult
késedelmi kamatra.
5.10) Felhasználó a Kbt . 305 . §-a (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülésének esetére
hozzájárul a beszedési megbízás teljesítéséhez (5 . számú melléklet).
5 .11) Amennyiben Kereskedő beszedési megbízást nyújt be a Kbt . 305 . §-a (6) bekezdésébe
ütköző módon, illetve a Kereskedő által benyújtott beszedési megbízás alapján a Szerződés különösen árra, fizetési feltételekre, számlázásra vonatkozó - szabályait sértő módon
pénzösszeg kerül kifizetésre, úgy Kereskedő a beszedési megbízás alapján részére - a Kbt .
305 . §-a (6) bekezdését, illetve a szerződés szabályait sértő módon - kifizetett összeg
kétszeresét köteles visszafizetni Felhasználó részére a Felhasználó erre irányuló
felszólításának kézhezvételétől számított 10 napon belül .
5 .12) A Kbt . 305 . §-ának alkalmazásához a nyilatkozatmintákat a szerződés 6 . számú
melléklete tartalmazza .
6) Szerződésszegés és jogkövetkezményei
6 .1) Kereskedő szerződésszegésének minősül különösen, ha :
a) Felhasználó villamosenergia-ellátását a szerződésben meghatározott időpontban nem kezdi
meg ;
Jogkövetkezménye : kártérítés fizetése,
b) Kereskedő jelen Szerződésben meghatározott villamosenergia-ellátási (értékesítési)
kötelezettségének a VER tetszőleges betáplálási ponton 1 teljes napon keresztül,
felróhatóan nem tesz eleget ;
Jogkövetkezménye : kártérítés fizetése, meghiúsulási kötbér . A meghiúsulási kötbér alapja
az érintett fogyasztási helyen előző öt munkanap ténylegesen fogyasztott villamosenergiamennyiség számtani átlagából számított napi átlagfogyasztás és az értékesítésből kimaradt
napok számának, valamint a villamos energia nettó árának (nettó energiadíj) szorzatával
képzett összeg . Mértéke a meghiúsulási kötbéralap négyszerese . A fizetendő kötbér
megfizetése nem mentesíti Kereskedőt az okozott kár megtérítése alól .
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6 .2) Felhasználó szerződésszegésének minősülnek különösen a következők :
a) Felhasználó szerződésszegésének minosu , ha a Szerződött éves villamosenergiamennyiséget neki felróhatóan, a megengedett eltérés mértékét meghaladó mértékben
átvenni elmulasztja (éves alulvételezés), kivéve, ha ennek oka Kereskedő
szerződésszegése .
Jogkövetkezménye : alulvételezési díj fizetése .
A megengedett alulvételezés határát el nem érő villamosenergia-fogyasztás esetén
fizetendő alulvételezési díj mértéke : a megengedett alulvételezés határa és a tényleges
fogyasztás különbségét képező villamosenergia-mennyiségnek a villamos energia nettó
árával (nettó energiadíj) számított értéke 0 százaléka .
Éves alulvételezés esetén a Kereskedő hibájából nem teljesült átvétellel az eltérést
csökkenteni kell . Amenyiben jelen szerződés a 3 .2 . pontban meghatározott időtartam
lejárta előtt szűnik meg, úgy az emiatt nem teljesült - várható villamosenergiafogyasztásnak megfelelő mértékű - átvétellel az eltérést csökkenteni kell .
b)

Felhasználó szerződésszegésének minősül, ha neki felróhatóan a Szerződött éves
villamosenergia-mennyiségnél a megengedett eltérés mértékét meghaladó mértékkel
nagyobb mennyiségű villamos energiát vesz át (éves túlvételezés), kivéve, ha ennek oka a
Kereskedő szerződésszegése .
Jogkövetkezménye : túlvételezési díj fizetése.
A megengedett túlvételezés határát meghaladó villamosenergia-fogyasztás esetén
fizetendő túlvételezési díj mértéke : a megengedett túlvételezés határa és a tényleges
fogyasztás különbségét képező villamosenergia-mennyiségnek a villamos energia nettó
árával (nettó energiadíj) számított értéke 5 százaléka .

A jelen szerződésben vagy annak mellékletében megadott illetve Kereskedővel egyéb módon
közölt, Felhasználó várható villamosenergia-fogyasztására vonatkozó adatok és a Felhasználó
tényleges villamosenergia-fogyasztása közötti eltérést Kereskedő a jelen szerződés 6 .2)
pontjának a)-b) alpontjaiban foglaltakon kívül semmilyen módon nem szankcionálja, az
eltéréssel (illetve túlvételezéssel, alulvételezéssel) összefüggésben Kereskedő semmilyen
egyéb díjat nem követelhet. Felhasználó a jelen szerződés 6 .2) pontjának a)-b) alpontjaiban
foglaltakon kívül semmilyen kötbért, egyéb szankciót nem fizet a villamosenergia-fogyasztás
mértékével, a fogyasztott (átvett) villamosenergia mennyiségével összefüggésben .
7) A szerződés módosítása
A felek a szerződést kizárólag közös megállapodással, a Közbeszerzésekről szóló, többször
módosított 2003 . évi CXXIX . törvény (Kbt .) 303 . §-ában meghatározott feltételek együttes
fennállása esetén, a Kbt . 307 . §-ában előírt közzétételi kötelezettség megtartásával, a
szerződés aláírására jogosult személyek aláírásával jogosultak módosítani .
8)

Együttműködés

8 .1) Felhasználó és Kereskedő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítése
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érdekében egymással együttműködnek . A felek a következő személyeket hatalmazzák fel
képviseletükre :
Felhasználó képviselője a 2 .1 .) pontban felsorolt 1-3 . fogyasztási helyek esetében :
Név : Weisz János
Tel. : 441-4694
Fax : 441-4830

Felhasználó képviselője a 2 .1 .) pontban felsorolt 4 . fogyasztási hely esetében
Név : Nádasdy Frigyes
Tel. : 441-6029
Fax : 441-6978
Kereskedő képviselője :
Név: Simon Róbert
Tel . : +36 30 291 9243
Fax : +36 1 354 3890
Kereskedő képviselője (számlázási kérdésekben) :
Név: Váncsa Bernadett
Tel. : +36 1 472 2326
Fax : +36 1 354 3890
8 .2) A megnevezett képviselők jogosultak és kötelesek megtenni minden olyan nyilatkozatot
és intézkedést, amely a szerződés teljesítése érdekében szükségessé válik, nem ellentétes a
jelen szerződésben és mellékleteiben foglaltakkal, és nem minősül a jelen szerződés
módosításának, kiegészítésének .
8 .3) Felek kötelesek minden lehetséges erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy a jelen
szerződéssel kapcsolatban köztük felmerülő nézeteltérést vagy vitát békés úton, közvetlen
tárgyalások útján rendezzenek . Abban az esetben, ha e közvetlen tárgyalások a
megkezdésüket követő 15 . munkanapig nem vezetnek eredményre a jelen szerződéssel
kapcsolatban Felek közt felmerült vitát illetően a polgári perrendtartásról szóló 1952 . évi III.
törvény szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult eljárni .
9) Egyéb rendelkezések
9 .1) Kereskedő vállalja, hogy amennyiben a szerződés hatályosságának ideje alatt Felhasználó
fogyasztási helyei számában változás áll be (új fogyasztási hely, megszűnés), úgy Felhasználó erre irányuló igénye esetén - az új fogyasztási helyeken is a jelen szerződésben
meghatározott áron (energiadíj) és feltételekkel értékesít villamos energiát Felhasználónak,
illetve a fogyasztási hely megszűnéséért kártérítést (vagy más egyéb címen pénzösszeget)
nem igényel.
9 .2) Kereskedő kijelenti, hogy a kiegyenlítő energiát is figyelembe véve alkalmas és kész a
teljes ellátás alapú szerződés teljesítésére, illetve kiegyenlítő energia díjat a Felhasználó felé
külön nem számol fel .
9 .3) Amennyiben jogszabályváltozás folytán jelen szerződés valamely rendelkezése a
jogszabályokba ütközik, a rendelkezés semmis, ez a semmisség azonban a szerződés egyéb
rendelkezéseit nem érinti .
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9.4) Jelen szerződést a Kbt . 304 . § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak értelmében a közbeszerzési
eljárás nyerteseként szerződő fél köteles teljesíteni . A szerződés teljesítéséhez Kereskedő
alvállalkozót nem kíván igénybe venni, pénzügyi, műszaki erőforrás rendelkezésre
bocsátására nem kerül sor .
9.5) A jelen Szerződésben nem szabályozottak vonatkozásában a Kereskedő általános
szerződési feltételeiben foglaltak az irányadók (3 . számú melléklet) . Felhasználó biztosítékot,
pénzügyi biztosítékot nem bocsát Kereskedő rendelkezésére (Felek az E.ON
Energiaszolgáltató Kft . általános szerződési feltételei 3 .1 . pontjának 3 . bekezdésében és 5 .11 .
pontjában foglaltakat nem alkalmazzák) . Az általános szerződési feltételek és a jelen
szerződés rendelkezései közötti ellentmondás, eltérés esetén a jelen szerződésben foglaltak az
irányadók.
9.6) A szerződésben (és Kereskedő általános szerződési feltételeiben) nem szabályozott
kérdésekben a villamos energiáról szóló 2007 . évi LXXXVI . törvény és végrehajtási
rendeletei, a közbeszerzésekről szóló 2003 . évi CXXIX törvény, a Polgári Törvénykönyv
vonatkozó rendelkezései valamint az egyéb kapcsolódó magyar jogszabályok rendelkezései
irányadóak .
9.7) A kereskedőváltás lebonyolítására a Vet . 47/B . §-ában foglaltak irányadók, annak
lebonyolítását az érintett engedélyesek térítésmentesen végzik, és azzal összefüggésben az
érintett villamosenergia-kereskedők és hálózati engedélyes a Felhasználónak díjat nem
számíthat fel . A kereskedőváltás lebonyolítása céljából a Felhasználó megbízása alapján
Kereskedő jár el .
9 .8) A jelen Szerződést a Felek annak elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják .
9 .9) A csatolt mellékletek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik . A mellékletek
tartalma, valamint a Szerződés tartalma között mutatkozó esetleges ellentmondás esetén a
Szerződés rendelkezései irányadók .
10) Mellékletek
1 . számú melléklet : Fogyasztási helyek
2. számú melléklet : Számlázás
3 . számú melléklet : Általános szerződési feltételek
4. számú melléklet : Műszaki jellegű információk
5 . számú melléklet : Felhatalmazó levél
6. számú melléklet : Nyilatkozat a teljesítésbe bevont alvállalkozókról,
szakemberekről illetve a részükre történő pénzügyi
teljesítésről
Budapest, 2012 . február 20 .

Kereskedő részéről :

Felhasználó részéről:

Bakos Emil
gazdasági főigazgató

Lehoczki Balázs
ügyvezető

Polyák László
műszaki igazgató
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