
02. RÉSZ
VILLAMO§ENERGIA

ADÁSVÉTELI SzE,RzóDés

amely létrejött egyrészröl a NYÍRW Nonprofrt KfL (4400 Nyíregyháza, Túzér u. ?.,4., adósám:
10363315-2-15, cégtregákszétm; Cg: 15-09-060275, kepviseló: Dr. Pazonyi Péter üryvezető), mint vevő,
(továbbiakban: Vevő) má§résaől az
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (széklrely: 1081 Budapest, 1I. János Pál pápa tér 20. adószám:
2671311I-2-44, cégiegyzékszám: Cg: 01-10.-140263, kópviselő: C§áki-Hatalovics Éva, nagyvállalati és
üzleti üryfelek értékesítési osnáWvezrtő és Adám Attil4 intézrrrényi üryfelek értékesítési csoporwezetö),
mint eladó (továbbiakban: Eladó) között az alulírott napon és helyeq az alábbi feltételekkel:

A Szerzódés megkötésének előzménye

Szerződó Felek megáIlapítják, hory Vevő ,,Villamos energia beszerzése" tárgru Uniós értekhatárt elérő
értélaí nyílt közbeszerzési eljárrást folytatott le.

o A közbeszerzési eljánisban Eladó adta a legalacsonyabb iárat tartalmazó érvényes ajá.ll.latol, e?Ért a
közbeszerási eljáíá§ nyertese Eladó lett, íry ajelen §zeíződés megkötésere a közbeszerzési eljárrás

eredményeként keriil sor.

. szeIzódö Felek megálapítják és a jelen szerzódés aláírfuával is megerósítik, ltogy az ajánlati
felhívás, a közbeszerzesi dokumenhm és az Eladó ajránlata mellett valamennyi eryéb közbeszerzési
irat, ís/ kiilönö§en, de nem kizírólagosan a kiegészítő tájékoztaüás (ok) is a jelen szerzödés
elválaszthatatlan részét képezik.

o A Felek rögzítik, hory a NYÍRVV Nonprofit Kft. Nyíregyhaza Meg,ei Jogri Váos
ónkormányzat árrak l 00 %-os nrlajdonában álló gazdas€i t írsas€.

1 .) Szerződés t;árg_va

Az Eladó köteleá magá! hogy a Szerződésben meghatározott időtartamon belül a Nyíreryhiáza város
köÁgazgatÁsi hatrirain belül |évő - a szerződés mellékletében rögziteít fogasztási helyeken -
köZintéznényeket villamos energiával ellátja el a Szerződésben meghatiirozott feltételek szerint,

2.) szerzödéses időszak. szerződött villamos enereia mennyisée

Eladó kötelezi magéú a Szerződés időtartama alalt, a Szsrződés feltételei szerint a Szerzódésben
meghatározott idötaítamban és mennyiségben vi|lamos energia eladrására Vevó részére.

A szerzödéses idószak: 2023.01.01. 00;0O őrátől - 2023.12.31. 24:00 óráig art.

A SZeIZódött merrnyiség várható értéke 125t 544 kwh + 30% a Szetződés időtartamrára. Az Eladő
kötelezettségeinek t€ljesítési helye az átviteli hálózat. A Szerzódés szerinti teljesítés akkor következik be, ha
a Vevő szímrára a S zsrzídés szei,nti, általa igényelt villamos energia az áWiteti hálózaton beLíplálásra keriil.
A villamos energia eloszása (eljuttatli§a) az é*íteli hálóZaton a Vevö csatlakozisi pontjára a területileg
illetékes Elosáói Engedélyes(ek) feladata és felelössége.

A Vevö vállalj4 hogy az előző pont szerint átadott villamos energiát áweszi (a továbbiakban Átadott
Villamos energia), és annakjelen Szerződés szerinti energiadijái azElúó számára a Szerződés rendelkezései
szerint megfizeti.
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3.) Hálózthasmálati éS - cSat]al(üZási szerzódéSek meqkötéSe

§ladó váIlalja, Log/ V3vó kérésére közreműköCik az üioenan ]ét3sú]ő .levói fogyas*ási l-rel;.,ek

hálózathasznáiati és há]óZatcsatlakozási szerzóiléseilek .z Ejosztói Engedélyesekkei történő megkötésében,
ennek alapja a kereskedói meghatalmazás.

4.) Fogyasztrisi helyek be- és kiiéElqtilsg

Az Eladó vállaija, hogy a szerzódés időtartama alati a szerződés hatálya alá kerüló (újonnan belépó). illewe
hatálya zlől kikerüló (pl. megszúnő) fogya§a.isi helyek be-. illetve kiléptetésével kapcsolatos
Le,. ék.,n5 ségel §gn közremtrködik.

A Vevő köteles a fogydsáási lrelyek váitozásiiról a jogszabályi rendelkezésekben és egyéb - a villamos
energiaellátással kapcsoiatos kereskedelmi és elosáói - szabéiyzatakban elóírt ,.nomál" határidők elófi 5
inunkanappal az Eladót íriisban értesíteni a szerzódés aláírrisakor érvényes.iogszabályok alapián. Az Eladó a
be- és kijelentéseket az Eloszrói Engedéiyesnél a normál határidók szerint végzi.

Az egyes fogyasztrási helyek tekintetében az ellátás kezdetének, illetve megszüntetésének feltétele, hogy az
Eiosztói Engedéiyes(ek) a Vevö áltai megadott és Eladó áltai leje]entett fogyasztási heiyek be-vagy
kijelentéSét aZ Eladó részére elfogadóan visszaigazolják.

A vevó a szerzódéses idószak alatt más Eladóvai nem köt e közintéznénvek ellátására viliamos enerqia
ad.ísvéte] i szerződéSt.

5,) Villamö§ energia sáilítása. átvétele

AZ Eladó kölelezefiSégeinek teijesíiéSi ilelye aZ átviteii hálóZat, a tulajdonjog áfuhtízása Eladóró1 a Vevóre
a Vevő hálózati csatlakozási szerzódésben meghatálúZott csatlakozibi pontján töíténik. A Szerződés szerirrtj
teljesítés akkor következik be. ha a Vevő számáía az általa igéuyelt villamos energia az áw]te]l, hálózaton
betápláásra kertlt. A .rillarrios energia elcsáása az áwiie]i. iilet,re elosztói hálózatcn a Ver,,ő csat]akoziisi
pontjára a területileg iJletékes Háiózati Engedéiyesek 1-eiadata éS feieióssége.

Áramerősség/Frekvencia,Feszültseg: A villamos energiát az Átadlisi Pontnak megfeleló áran-rerősséggel.
frekvencián és ieszültségi szinten kell átadni összhangban a vonatkozó szabványokkal.

ó.) A viliamos energia díi4

A villamos energia eliátásáért fizetendó díj a határidős lózsdén jegyzett, adott hónapra vonatkozó elszárnoló
árból és az ahhoz adódó kereskedői árrésból tevódik össze a következók szerint:

Egységár [Ft"&Wh] = {EÁguoex IEURA4Wh] + S tElJR/Mwh] } * Arlolyam [Ft/EUR] r l000,

ahol
EÁ,r,_re, tEU&M\Vh] - a L{UDEX Magyar Derivatív Energiatőzsdén {.:lt.l,',:1.1rl ,:l) a tárgyhónap elótti
lrónap 20. nap.ján (ita nem kereskedési nap, akkor az azr köveíő elsó kereskedési napján) az adott hónapfa
vonatkozóan köZöit ..HUDEX Magyar Zsinór Villamosenergia, Havi Termékek" elszámoló ára. Az
ámegállapíiás havonta töiténik. a számláziissal összl-}angban.
S [EUR/N4Wh] - Eladó Szerződés szerinti árrése, melyet Eladó a Szerzódés alapjául szolgálé közbeszerzési
eljárásban benyújtott ajánlatában ínegadott,

érték€ 42,13 EURryIwh.
Árfolyam [Ft,E'l,R] a szám]a kiál]ításának napján érvényes a Ma&var Nemzetj B"ntr iMNB) honlapján
(_j:il.J ]::]j].].l] | ]]..) közölt;ííbiyam.

A SzerzóCés hatáiyának ldőlartama 3iatí 3,z E]adó kö1€]ezi magát, hcgy a háIózati csatjakgzásj szer:ódés(ek)
szeljnt a csallakozási pont(ok)on az Elosaói Engedélyes(ek) közremiikörléséve] a Vevó részére a vi]lamos
eneígiát a t'enti egységárorr száilítja le.
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A szerződéses erységár tartalmazza:
- a villamos energia díját,
- a kiegyenlító ene€ia költségét,
- a hat írkeresáezés i díjat,
- a mérlegköri tagsl$ dúat,
- az Eieígiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerből adódóan Eladóra vonatkoá kötelezettségek
teuesítésének költségét.

A Szerződés szerinti Erységár nem tartalmazza:

- a jövedéki adót, az ÁFA-t, a rendszerhasmálati dlakat, valamint a villamos energiriól szólő 2007. éyi
L)OGVI. törvény (VET) | 47 .§-a alapJan flzatendő pénzeszközök díját

- és a VET 13.§ (l) bekezdése szerinti pér:zes7kőzt, továübiakban lÁT wnzes7köz1 (a megújuló
energiaforrásokbót és a hulladékból nyert energiával termelt Villamos energia működési trámogatlásárrak
finansúrozáséhoz sziikséges pénzeszköZt), és a prémium pénzes7kőzt (a VET 13.§(1) bekezdése szerinti
pénzeszköz prémium típusil támogatáshoz kapcsolódó része).

A KÁT-penzeszkő z mértéWt a MAVIR Zrt. havonta tőlag határozza meg. A KÁT pénzeszköz végső
köItségviselóje a VET l3lA.§ (2) bekezdés alapján a Vevó, A Vevő által fizetendő KÁT pénzrszkaz a
számlán külön soron kerül feltíintetésre.

A jövedéki adót, az ÁFA-t, a KÁT pénzeszko 
^, 

a yET 147.§-a szerinti péíVes?kőzök díját, a prémium
pénzeszköá a Vevő minden hónapban köteles megfizehi az Eladó részére a tárg;rhavi fogyasztrás, illewe az
Eladó vonatkozó sámlája alapján
Az általiános rendszerha§ználati díjakat a Vevő közvetlenűl az elosztói engedélyesnek köteles m€gfizetni.

Eladó Szerződés szerinti árrése a Szerződés érvényességi ideje alarr fu<, indexálris ezerr időszak alatt nincs.

7.) Az átadott energia mérése. elszámol.isa- mennyiséei eltérés kezelése

A 2. pont szerinti Szerződéses Villamosenergia Mennyiség Esznu - 1 258 544 kwh, amelyrc vonatkozóarr
a követkeó mennyiségi haiirok vonatkoznak:

Minimrá_lis Villamos Energia Mennyiség @rvmr):

A Minimális Villamos Energia Mennyiség a Vevő által ténylegesen felhasmált mennyiség, melynek
szerzódéses időszak alatti legkisebb mennlségére Vevö az EladótóI történó átvételére vállal kötelezettséget,
Ertéke a Szerzödé§es Villamosenergi a ndeníryiséE 70o/o-a, azaz

El,nN = 0,7 t Eszrnz: 880 98l kWh.

Amennyiben Vevő nem tudja az Erranv mennyiséget elfogyasáani a Szerzödéses időszak alatt, az ENm{

mennyiségnek megfelelő villamos energia menrryisége kifizetendő. Eladó a Szerződés idötartaína alatt a
szárnlékban éwényesített Egységiárak és havi merrnyiségek alapján szrimított súlyozott Es/ségárral számolva
jogosult sámlámi az Evn és a ténylegesen átvett üllamosen€rgia kiilönbségét az Egységátt 75 o/o-ával

számítv4 a Szerződéses idószakra vonatkozóan benyújtott utolsó havi számláján.

Maximílis Villamos Energia Mennyiség: (EMAX):

A Maximális Villamos Energia Mennyiseg az a |egnaglobb merrrryiség, melynek szerzódéses idószak alatti,
a meghatározott egységárakon történó leszfllításrira Eladó kötelezettséget vállal. Énéke a Szerzódéses
Villamosenergia Meímyiség 130 o/o-a, azaz
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Elrlx = 1.J * Eszpnz = 1 636 l07 kwh.

Amerrnl;iberi Vevő rzet,z&:iéses idószak alatti íbgyasztilsa a lia\üná_iis Yiiia:nos Eneigia ]Uenn}iséget
meghaladja. Vevó a Ma_ximáiis Villamos F]nersia Mennviség íeletti résá megfizeri. Eladó a szerzódés
időtarlama alatt a számlákban érvényesített Egységárak és havi menrryiségek alapján számított súlyozott
l0%-kal növelt Egységáon számolva jogosult számlőzlli a szerződéses idószakra vonatkozóan benyújtotr
ulolsó ltayi számláján.

Eladó jogosult jelen pontban meghatáíozott áon szállítani a villamos energiát attól a % 6ráíől kezdődóen,
irrnikor az elfogyasáott villanos energia merrnyiség eléri a Maximális Villamos Energia Mennyiséget.

8.) Sz:imláás. t'izetési feltételek;

Felek a vonatkozó jogszabáIyok rendelkezései SZeIint kiállított sziirniának a kötelezett Féi részére történó
benyújtásával érvényesítik a jelen Szerzódésben meghatiirozott bármety jogcírrren járó összegekkel
kapcsolatos jogaikat.

Fe]ek idószakonkénti elszrlmolrásban áIIapodnak meg. az ÁF A w. 58. § (1) bekezdése alapján. Az elsámolás
és a széLrnlázás havonta történik meg.

Minden mérést, leolvasást és ellenőrzést az Elosztői Engedélyes végez el, az adatokat az Űzemi
SzabáJyzatban definiált Körzeti Mérési Központ továbbítia az EIadó számára. Amenrryiben Elosztói
Engedélyes elfogadja a Vevő vagy Vevó rrregbízottja által végzett leolvasást, akkor ezt az Eladó is elfogadja.
A Vevó rjs Eladó közötli elszámol;is aZ Elasúói Engedélyes áhal végzeít ieolvasiisi vagy az Eiosztói
Engedéiyes áital elfogadott ler:lvasási adatokon alapui. Amennyiben nem töfiénik lravi leolvasás, a profilos
fogyasztási helyek esetében a MEF (mélték adó éves fogyasztás) 1/12-ed része kerúljön mennyiségileg
elszámolásra havi szjnlen (i.lósoros, felhasználási helyek esetén méíés alapján töfiénik az elszámolás).

Az Eladó a szerződés mellékletétren felsorolt tbg)/asztiási he1lleket a meliékletben szereplő csopoltosítás
szeri t köteles összevoniti cgl ;zerzódéses iolyószámla aiá.

A SZámlák kiállitása Ht]F-ban történik.

A számlán aZ EIadó kóteles f9ltüntetni a számlazasi idószakra érvényes elszámoló ár meghatározásának
dátumát és szlírnia kiállításának napján éivényes az az MNB által közö]t HUF/EUR árfolyarnot, mely a

számlazas alapjá,n kópezi.

E]adó az elszámolrási idószakot követő lrónap 15" naptári napjáig bocsátja ki számlájá1. A számla fizetési
határideje: a számla kibocsátrisának idópontjától számított ]5 nap, Amennyiben a fizetési határidó
munkasziineti napfa, itnnepre, vary bankszüneti napra esik, akkor a teljesítés határideje a következő baí}ki
munkanap. ,4 szerzódés teljesítésére irányadóak a Kbt. l35" § (j), (5). (6) bekezdései, va]amint a ftk. 6:130

§ (1) (2) bekezdései. Az elosáói engedélyes által beérkezó mérőííllást, illetve a megadofi fogyasáási adatok
beérkezését köveió 8 napon belüi köte]es az E]adó a végszámla kibocsátására.

Fizetési napnak az a nap számíL, amelyen Eladó bant<szrlmlájára a számla szerinti összeg maradéI{talanul
jóváírásra keriil. Késedelmes fizetés esetén EIadójogosult késedelmi kamatot követelni, melynek ménélét a
ftk. hat;irozza meg.

A számlákat _ t'eltiintetve rajta a szerzódés azonosítóját - a Vevő nevére kiállítva (címét 1'e]tüntetve), i
pétdánybarr a számlafogadó címre kel] bekülCerú. A Vevó a Klrt. 27lA. § alapján köteles elfogadni az
elektronikus számlái is,

Az Eladó számára a viliamos energia díjat a Vevó az Eladó K & tl ZrL. iLl:íal vezetett tr0402142-495755,19-
53§5tr065 számú számlájáta, áhrtaiással fizeti meg.
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Az Eladó a t'ell,lasználási hely íelé lravoirta 1 db szánlátjogosuh kiáilííani. ameiy taj,talmazza az alábbiakai:
a havi energiadíj összegét, ajö.rerlékiadót az AFA-l a VET 1.17.§-a alapján fizctendő pénzeszközök dijár. a

'-ET 
l].§ (1) bekezdése szerinti KÁT pénzeszköz diját. a prénli.ttn péltzeszközt.

9. ) Számla reklanráció:
. A VeVó M EIadő állal benyújtott számlákkal kapcsolatban- a számla kézhezvéteiétól SZám ított 10
munkanapig irrásban (e-mail formájában is) élhet kifogással.

kiállíttist követő 20 napon belül írásban (e_mail lormájában is) éihet kifogiással.

. A sziimlarekiarnáció htézése során az Eiadónak l5 napos iratáridön belül érdemtlen ír:ísban válasa
kell adnia a Vevó részére. Ezen lratáridó meghosszabbítzsára a vonatkozó jogszabáiy aiapján van
lehetóség további 15 nappal.

. Amennyiben a reklamált téte! kapcsán az E]osztói Engedélyes illetékessége uz EIadő részérő|
megállapításra kerül, az Eladó köteles a kifogást az Elosxói Engedéll,esnek írásban (e-mailben) jelezni,
erfól a Vevót táj ékoztafiri.

l0.) Kötbér
. Az Eladó teljesítési késedelem esetén késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelnri kötbér alapja a
Vevó által az ajánlatok bontásán nyilvárrossá tett fedezet összegéhez igazodik, méítéke: fedezet éfiének
0.25 %-a napont4 maxirruma a teljes összegének 10 o/o-a,

r Az Eladó érdekkörébe esó ok miatt meghiúsulás esetén a meghiílsulási kötbér mértéke a vevő által
az alánlatok bontásán nyilvánossá 1ett fedezet összegének 20%-a.

r l,]a kötbér kerül felszámításra. az terhelő levéi útján érvényesítendó.

i l.t A Szerzödés megszúnese. ieimonciása:
-Jeien Sz_erzódés rnegszúnik a hatiiíozott időtartam lejártával. A szerzódés automatikusan megsánfilek
tekintendó akkor is, ha egyik Fét ellen jogerós felszámolási el.járást lendeltek el (a jogeróte emelkedés
napjávai)

Feiek rögzítik, hogy fuggetlenül a jelen Szerzódés megsánésétői, a Szerzódés szerinti pénzfizetési
köte]ezettségeiket to..,ábbra is köteiesek teljesíleni.

- A Sz,erzódés megszüntetésére rendkívüli felmondással az alábbi esetekben van iehetőség:

Fe]mondris az Eladó részérőI:
Az E}adó felmondhatja a jelen Szerződést az alábbi események bármelyikének bekövetkezese
eSetén:
(a) A Vevő taggyúlése jogutód nélküli megszűnést kimondó halrirozatot hoz;
(]r) a Vevö súIyos szetzódésszegése esetén: Amennyiben a Vevó elmulasztj4 vag;r megtagadja

ajelen szerzódés értelmében szállítandó villamos energia vagy annak egy részének átvételéí,
illetve a Vevó az Eladó kétszeri íriásbe|i i'elszó|ítiisa ellenére sem teljesíti íjzetéSi
I(öte]ezettségét.

Felnrondás a Verió részéről:
A Vevó íelmondhatja ajelen Szerződésí az a|ábbi események bármel_vikének bekövetkezése esetén:
(,a) az Eladő közgyűlése (tagryűlése) jogutód nélküli megszűnést kimonció hatarozatot hoz;
(b) az Eladó súlyos szerzödésszegése esetén: Amennyiben az Eladó elmulasaja a jelen szerződés

értelmében bi*osítandó villamos energia vagli annak egy része leszá]]ítását. és nem következet1
be vis maior.
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A reirdkívüli lelmondiis a szerzódést a közJés idóponijátói me8szlinleti

1=].) .l(áitéritóS

l Aki a szerződés megszegésével a másik féhek kát okoz. i<öteles azt megtéííteni, Mentesüi a t-elelősség
aiói, ha bizonyítj4 hogv a szerzódésszegést eilenőrzésí körén kívül eső, a szerzódéskötés iclóponi]jában
elóre nen látható körülmény okoáa és nem voit elvárható, hogy a kórüiményt elkerülje vag;, a kin
eJháíílsa.

Vevő vlirosiizemeltető tevékenysége a társadalom széles körét érinti, ezéÉ Eladó szerzódésszegéséirek
következr-rényei is széjes körben éwényesülnek, mely kóvetkezményekéít Eladó köteles helytállni
(különösen a késedelrnesen leszállítot1 villamos energia miatti károk, balesetek esetén).

. Amennyiben az Ela<ló elmulasaja ajelen szerződés értelmében biáosítandó villamos energia vagy
annak egy része leszállítiisát. éS nem következett be vis maior, aZ Eladó köteles a Vevó részére kifizetni
ajelen szerződésben lögzített enelgia.iár. i]letve azon il€asabb ár köZötti különbséget. melyen a Vevó a
szabadpiacon be tudja szerezni az energiát. Ez utóbbi árat üz|etileg ésszen! módon kell megáliapítani,
tekintetbe véve a releváns és kereskedelmi szempontból ésszerii járulékos átviteli költségeket és egyéb,
ltereskedelmi szempontbói éSSZeni, dokumentált költségeket és kiadásokat.

n Amerrnyiben a Vevó elmulasztj4 vagy megtagadja ajelen SZeíZődéS érte]mében szállítandó villamos
energia átvételét (aZ áíyéte]i ponton), éS em következett be .ris maior, a Vevó köteles az Eladónak
kifizetni a jelen szerződésben rógzített energia:ir, illeíve azon alacsonyabb ár közötti küiönbséggt,
melyen az Eladó a szabadpiacon értókesíteni tudja az energiát, Ez utóbbi árat üzletileg ésszeni módon
keil rnegáilapítani, tekintetbe véve a releviárrs és kereskedelmj szernpontból ésszeni járulékos átviteli
költségeket és egyéb, kereskedelmi szempontból ésszeni, dokurnentált költségeket és kiadásokat.

1 -l . ) Vis Maior
l Vis maior,esenrény az elole nem ]átható esemény, kör"üimény vagy állapot, arnely val:rrnely Fél
esszerú ilatókörén kivül merúi 1'et. és megakadál.vozza az adolí Felet a jeLen szerzódésból lakadó
kötelezettsége vagy kötelezettségei teljesítésében, A vis maior események köZé tartoznak (többek között)
a következók:

a) Azon átvite]i hálózatok. metszékek terhelhetőségének műszaki okokból bekövetkezó. a
rendszeriránvítók által megá]|apított csökkenése és/vagy lrimaradás4 meiy a magyar elektromos
hálóZatot miis ország hálózatáVal összeköti.

b) A magyal átviteli lrálózat múködésében bekövetkezó lényeges lennakadás vagy kimaradrás, nelynek
következtében valamely fél képtelenné válik a jelen Szerzódésben elóírt egy vagy több
kótelezeírségének teljesítésére.

c) ttz. arvíz, ltildrengés, {ijldcsuszamlás, vihar, viilámcsapris, járvány, karantén, radioakíív sugárzás,
rekvirá]ás, leioglalás vagy államosítás, kikötók, dokkok, csatomíik vagy más, a halózést vagy
navigációt segítő vagy ahhoz kapcsolódó létesítmények lezírása bármely helyen vagy eg_v helyen
belü]:

d) iradüzenettel vagy anélkül foiyó háború, ellenségeskedés. iegyveres konfliktus vagy idegen támadás,
blokád, foradalon, felkelés, lázadás, polgári elégedetlenség vagy villongás;

e) országos Sáni,jL munkabeszüntetés;

r ,{ l<étségek elker.ilése végett nem minósüj vis maiomak a Felekrrek a szerződéses menrrl,iség
t'elhasználásrira vagy viszonteladiisára vonatkozó képtelensége, vagv a pénzeszközök hiánya.

. Ha bráimelyik Szerzódő lrél (a továbbiakban: ..Erintelt Fe|" ) képtelenné válik a jelen szerzódésbó]
eredó bánnely vagy öSszes kötelezettségének teljesítésére vis maior heivzet köVetkeztólren. akkor a jeien
szerzódés továbbra is érvényben mamd. AZ Eiinrett Fél a vis maior métékében és f'ennállásának
idótaflamáía n]entesiil e köteiezettség9k nemteljesítéséből eredó f-elelőssége éS ezen kötelezettségek
te]iesítése aió1.
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r Egyik Felet sem terheli felelósség, és ezálíAI nem minósül szerzódésszegésnek a jelen szerzódés
alapjrán fennáltó báímely kötelezett§ég nem teljesítése, amennyiben azt vis maior okoáa va&v annak
eredményeként következett be.

r A Felek nem felelnek a Rendszerirányíó hatáskörébe tartozó, villamosenergia-elláüási
szabályzaíokbarr íoglaltjogszerú intézkedéseinek végrehajtásából eredö károkért,

o vis maior eseményre adott reakció: Mindkét fél köteles ésszerű erófeszítéseket tenni azéít, ho§ a
gyakorlatilag lehetséges legrövidebb időn belül megsziintesse azokat az okokat, amelyek késleltetik,
vag akadílyozzák a jelen szeízödés értelmében fennálló szeródéses kötelezettségei te|esítesében, és
köteles ésszerű lépeseka tenni a mIásik felnek okozott károk enyhítésére.

l4.) A Felek rögzítik a Kbt. 143.§(3) bekezdése alapján a Vevó köteles a szerzödést felmondani 30 napos
felmondlísi határidóvel, ha

a) az Eladó Vonatkozásában közvetetten vary közvetlenülz'o/o-ot me$aladó tulajdoni részese désí szeíez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerintjogképes szerveze| amely tekintetében fennáll
aKbt. 62. § (1) bekezdés k)pont kb) alponüában meghatá,rozott feltétel.
b) azBladő köznerefien vagy közvetlenüIZs%o-ot meú:ralad.ó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
jogi személy vary személyesjoga szerintjogképes szervezetben, arnely tekintetében fennrfll a Kbt, 62. §
(l) bekezdés k)pont kb)alpontjában meghaüírozott feltetel.

l5.) A Felek a Kbt.l36.§ (l) bekezdése alapján rögzítik, hogy a Vevő nem fizet, illetve számol el a
szerződés teljesítesével ósszefliggésben olyarr költségeket, melyek a Kbt. 62. § (l) bekezdés k)pon1 ka_kb)
alpontjai szerinti fetteteleknek nem megfelelö társaság tekintetében merülnek fel, és rnelyek az Eladó
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
Az Eladó köteles a szerzódés teljesítésének teljes idótartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számifua
megismerhetövé tenrri és a Kbt. l43.§ (3) bekezdés szerinti ügyletekól a vevöt haladéIdalanul értesíteni.

16.) Vitás ügvek rendezése. iránvadó jog:
A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésból eredó esetleges vitás kérdéseket
tárgyalásos úton rendezik, ennek eredménytelensége esetén kikötik a nyiregybazi székhelyiir hatáskönel
rendelkező bíróság kizÁtőlagos illetékességét, amelynek mindenkor alávetik m€ukat.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében elsődlegesen a közbeszerzési eljiirás iratai
(beleértve az Eladő ajánlatát is), másodlagosan az EIadő mindenkor hatályos üzletszabalyzata, majd a
kereskedelmi szabályzaí, az üzemi szabályzat, az ÁSZP rendelkezései és eá követően a vonatkozó
jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A vonatkozó filbb jogszabályok az alábbiak: a közbeszerzésekól
szőIó Z015. évi CXL . törvény (Kbt.), a Polgári törvénykön)ryről szőIó 2013, évi V. törvény (Ptk.), a
villamos energiáról szőló 2007 . évi LXXXVI. törvény (VET), valamint a273l2007. (IX.l9.) sz. Korm. rend.
a VET eryes rendelkezeseinek végrehajtásáól (Vbr). Felek rögzítik, hogy a Kereskedelmi Szabályzat, az
Üzemi Szabályzaí és a mindenkor hatílyos Üzletszab ályzaíok, az ÁSZF rendelkezései abban az esetben
irányadóak. amennyiben nem ellentétesek a Kbt. rendelkezésével, illetve nem sórtik a Vevó érdekeit.

l7.) Bizalnas információk titoktartás:
Az Eladó fudomásul veszi, hory az általa. akalmazotai által, illetve alvallakozói, az általuk megismert, a
Vevó tulajdonát képező üdeti információkat, kizííóla8 a Szeízódés teljesítese céljából feltétlenül szükséges
mértékig hasmáljrák fel, azokat harmadik személynek át nem adhatják. Ez a kötelezettség a szerződés
megszűnését követően is időkorlát nélkül fennáll.

. A titoktartiásra vonatkozó szabályok betartrisát a vállalkozís teljes folyamatában és aá kővetően -
időkorlátozis nélkiil - jogosult a Vevó ellenőrimi.
. Az Eladó kötelezi magát arr4 hory a szerádés megszűnésével ery idöben vevó kérésére visszaadja
a Vevönek a részére juttatott írásbeli információkat, az azokról készített másolatokkal egytitt.
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. Ajelen pontban írtak nem vonatkozrak az olyan információk4 amelyek nyilvánosak.

l 8.) Kapcsolattartó személvek

Az Eladó részéről:
§§y: Józsa Anett
Cím: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
Te|efory: +36 20/7 45-9202
e-mail :ertekesiles.ug,felszol galat@mlrrr.hu
jozsa.anett@mw.hu

a vevő részéről:
Név: Kiss Csaba Tibor
Cím: 4400 Nyíregyhaza, Túzér u. 2-4 .
Telefon:3Dl402-6237
e-mail: csaba"kiss@uyji§^Lhu
e-szlámlIákat befogadó e_mail cím:
szarnla@nyirw.hu

1 9.) Altalános rendelkezések:

. A jelen Szerződés csak a mindkét Féi által aláírt ú,ásbeli okitattal a Kbt. i41. § -ban meghatáíozott
feltétel€kkeI módosíüató.

. A Fe]ek csak olyan ménékben.iogosultak szerzódéses jogviszonyokat létesíteni más személyekkel"
amennyiben azok nem akadályozzák a jelen Szerzódés szerinti kötelezettségeik teljesítését.

o A Felek ajelen Sz,ezódést rendes fe]mondással nem szüntethetik meg,

r Felek rögzítik. hogy a \rET 61. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségeket mindké1 Fél teliesítette
az elóifi hatrlridón beiül.

Jelen szeizódést Feiek elol,,rasás és éítelnezés után, inint akaíai&]iai és nyilatkozatuhkal mindenben
megeg; ezór jóváhagyólag írják alá.
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