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Teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés

1.

Szerzódő felek

Egyrészlől, a(z) Aries Kft., mint iö]dgíz energia vásírló,

Székhelycl

Cógjegyzékszáma:

Adószáma:
Bankszán, aszúna:
Képviselője|
másrószrő]

a továbbiakban:

Vevő

2310, Szigetszeniniklós Határ út 12,14

Cg,l3-09-063424
10553846-2-13

oTP Bank Nyrt, I l'712252 25538454
szarvas Tibor

a GDF SUEZ Energia Magyarofszág Zít,, fiint földgáz

energia ke|eskedő,

a

to\,ábbiakban: E]adó

Székhelyei

672zl Szeged, Pulcz u.44,

Bankszán]laszána:

HU0713100007-0250122002363484

Cégjegyzékszána| 06-10-000336
Föld.sáZ ke1 en.sedély szám: 230/2009,

Képviselője:

Szabó Péter kereskede]nli igazgató és Tóth sándor
önkornrányzati

ügyfélkezc]ósi vczctő

az E]adó és a vcr,ő a tovíbbiakban együttescni a Fe]ek között
feltételekke]:

2.

az alu]íIott helyen és időben az alábbi

Elózmények

Felek tudomásul veszik, hogy a veyők Konzorciuma je]en szcrződés tár8yában

a

köZbeszeúésekről szóló 2011, évi CV I. tör\,ény (a tovíbbiakban: Kbt,) rendelkezései alapját nyíh
köZbeszerzési eljáríst folytatott ]e, ésje]cn Sze|ződés ezen közbeszerzésieljárás eledményeként jött
létre- Ennek megfelelően Felek kijelentik és tudonásu] veszik, hogy a kózbeszerzési e]járás jratai,
különösen az ajánlati lelhívás és dokumerrtáció - annak valamennyi me]]ékletóvel cgyütt ,
va]amint Eladónak, mint a kőZbeszerzési eljfuás nyertes ajánlattevőjének ajánlata ajelen Szerződés
részétképezik, annak ellenére, hogy azt a Szerződéshez ténylegesen nem csatolják, Felek
tudomírsul veszik azt is, hogy cltórés esetén jogviszonl,ukra c]sősorban a közbeszerzési eljárás
clokurnentumaiban foglaltak az irányadóak.

3. A

szerződés tartalma

E]adó jelen szerződés alapján kötelezettséget vá]lal a SzerződéSben meghatározott mennyiségű
löldg./rz eladására a Vevó részére, a vevő á]ta] me8adott iitemezés szerint. Eladó minden szükséges

\

] / 18

-)
"/'2"

f\

Lépéstn]egtesz

mnak éldekében, hcrg) a rendszelirány,ító, a szállíló, a táloló és aZ e]oszló

a

Szerzódós szcrinti ö]dgázszállítást betbgadia ós.jóváhagia. illetvc tcl.jcsítsc,
Eladó teljes körű, a ftildgázlendszer l]asználatát is bi7losító löltlgáZc l látást nyújt Ve\,ő részére.
ame])re tekintcttcl a Vcvő aZ őt jogszabál) alapján nrceillctó. a jclcn SZerZődés teljesitésélrez
sziikséges (sZá]]ítói, tárolói. elosztási) rendSzelkapacitások tekintetében a rendelkezési jogot átadja
|ladó részére, illetve nregbízza Eladól, hogy a je]en SZerZődés 1eljesítéséheZszükséges
lendszerhasználati szef Z(jCléseket a IendsZeriiZemeltetajkke1 nlegkösse,

Vcr,ó a jcJen SZerZódés alíilásával mcgbizza Eladtjt az elosztóhálóZat-haszlálati és a földgázkcreskcdcImi szcrződóscinck mcgbizottként tijíénó össze\,onl kezelésére.
A7 Átadási pont eg) adott felhasználási hely vonirlkozásában a Vevö l'e]liasználási hel!,ét eliátó
löldgliz closztóvczctók a felhasznáIási hclY teiekhatáráIa esii végpontja, Á löldgáz átadása a Vevó
részéreaZ Atadási ponton történik. Eladó a jelen Szerződésben rögzített ítildgázmennyiség és
leljesíimén} rerrc]e]kezésre állását ezen a pontoi biztosíúa,vevii a 1öldgáZt a7 Atadási pontrln veszi
át saját fe]haszná]ás céljábill, Vel,i1 aZ ál\,ett l'ö]dgáZt hannadik sze1nél,v számára ncm a(]ia tovább.
illetve a fellrasználás1 hel},ről más területre neln vezeti át, Felek a t'óldgáZ átadása tekintetében nem
Velij .jelen Szcrződósben meghatálozott íalhaszn. ási helyeit
igónybcvcvő bóliökct.
A szerződés szerinti fóldgMninóség és áta.lási n),omás teljesitésének. vitliutint a kán,eszél1,
átszállásának hel_Yc aZ Atadási pont.

tekintjk ha nadik télnek a

,l.

A §zcrződós idótartama, tcljc§itósi idő§zak

Jelen s7erzódés 20I3. július 0l. napián 6:00 óráló1 kezdódóen 2014. július 0l. napián 6:00 óráig
tarló határozott időtafiamra.jön lótrc,

5.

földgáz mennyi§ége, t€lje§iímén]- -lckötés ós a íiildgáz minósóge
^
5.1. A szcrződé§cs mcnn},iség

A

Felek az alábbiakban lögzitik a Vevó

1'eLhaszná]ási helye(i)re
(S7elzódötl
FöldgáZ Meinyiség),
szállitandó löldgáZ mennyiséget
S7e17ődési idős7ak

A

Szelzin]ijll Éues I'öldgáz

N4en|),iség [m']

20l3/2014

*i

mr földgáZbó1

'ar5

2]4

n]r

A

a

szcrződéses időszakbtrn

Szel7ijdi'tt Éves Földgáz

Nlenn""iség |MJ]*
9 07]

]4.2 MJ energia nyerhetó,

A \revó sZeIZődéses íijldgáZ mennyisége a Szerződött havi menn_lisógck alapjfu:
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ítjldgáZból 34,2 MJ errergia nyerhető,

Szerzőc]ött Eves Földgáz \4erTnyiség megengedeti

eltérése:50
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A Vevii szerzőclóscs íijlclgáz mcnn)iségót. valamint a szclzódajtt havi menn},iségeket felhaszná]ási
hely szirltü bontásban rószl.tczvc az l. s7ámú rnelléklct tartalmLwza, Területiles j]]ctékcs
l'óldgázelcrsztói

engeclélyes ]negnevezését az l- számú nrellék]et tarta]mazza.

Eladó vállal.ja. lrog_v a Szctzódós 5.1, pontjában neghatálozott 1öldg/lz,nrennl iség felsó határát
összességében meg ncm haladó mértékig a szcrződós hatálya alatt Ve\,ó igénye szeliltt ninden
olyan felhasználáSi hel_v' re is a jclcn Szerzildés 1eilélelei szeliDt éíékesíl
lijldgáz enelgiát, amcl,Yek a
SZerződés negkótését kö\,etően kerl]lnek a ve\,ó üZemelretésébe,
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5.2. Teljesílmén]JeLö(és

Felek a le]hasznáiási he]y(ek)re az alábbiakban rész]ctezettek szerint rögzítik a szeüődéses
Idö.l.üJi] Lekö|öll l'öldgi,, lel.ie.llnleny:
föld8áZ kapacitís

Lekötött

2oI3/2o1 1 gílzéyle

Im3l1]

IM]/hl

[MJ/llip]

451

15 424

I23 392

A Felek a felhasználísi hely(ek)re a Vcvó hí]ózatcsatlakozási szerződése a]apjál alíbbiakban
rószletezettek szelint lögzílik a szerződéses Idószaka Vásáro]t fö]dgáz kapacitást és a
Nyih,ántarlott löldgáz kapacitástI
Vásárolt fóldgáz kapacitáS

[.',t

201312014 gázé\le

IMrhl

[MJ/llcp]

45l

].5 121

12] ]92

N},ilvínlartott íö]dgáZ kapacitás

[-',4r]

IMJ/h]

IMJ/nap]

2OI3/2O14 páz.éyre

45I

15

421

123 392

]

A földgáz nrinősége

5.3.

Az é ékesített földgáZ minősége rnegfelel az MsZ 16,18|2000 2H jelű gázcsopoftla vonatkozó
szabvány előírásainak. A fó]dgáz Szagosílotl fornaiban kerü1 átadásra a vevőnek, A lelhasznállisi
hclyre irányadó szabvány sZe nti a fűtőéfiék a szerződéses időszaka: 34,00 +/-5 % |My gnm3],

6,

,{z ellenszolgáttatás összege
6.1. Nlolekula

díj

/^
pn=p,,.l0.5.9*o.s,ll
, l, Gi
F"]

P6 a rnolekuladíj ret'erenciaértéke aZ adott pénznemben

Po

F

=

kiíejezve

7,701 USD/GJ

az ]7o-os kéntarta]múfűtóola.j havi átlagár,ainak szímtani köZépértéke USD-ben, n]etrikus
lonnánként, aZ aktLtális naptíri negyedével negelőző 9 naptári hónap során. (Az 17.-os
kéniafialmúfűtőolaj fuait a ,,Platt's oilgram Price Repoí" tartalmazza aZ ,.Europcan Bulk"
FoB Med, Basis Italy részben, A havi jegyzésár a napi legmagasabb i11, legalacsonyabb
jegyzésekből külön kü]ön meghatírozott havi átlagok Szántani köZépérléke 3 tizedesre
kerekítve.)
F = ,,.,,. UsD^

Fo

Refercnciaérték, al]ile7y az 7qc os kéntarta]nú fűtőolai 9 havi (2009.0,1,01 tól
l ig) át]agá,a UsD/l,ban,
Fo = 399_5,15 IIsD/l
G A 0,17c-os kéntaftalmúgáZolaj (tüzclőolaj) havi át]agárainak Számtani középérléke UsD
ben metrikus tonnánként, aZ aktuális naptári negyedévet megelóZő 9 naptári hónap során, (A
0,17. os kéntarta]núgázolaj árait a..Platt's oil8lam Price Report" taltalmazza az,,Eulopean
Bulk" FoB Med, Basis Ita]y részben,
A havi .jegyzésár a napi leBnagasabb. illetve le8alacsonyabb jegyzésekból külön-külón
neghatá,ozott havi ítlagok számlani köZépértéke3 tizedesre kerekítve.)
G = .,,.,, USD/t
2009. l2,_3
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Go
Rcíirenciaérfék,amely á 0,17,-os kéntaftalmúgá7o]a,j (tüze]őo]aj) 9 ha\,i
(2009,04,0] tó] 2009.12.31-ig) átlagíra UsD/i-ban:
Go = 547.970 UsD/t
Az Fo. Go és Po ér,tékea szerződés időtartámá alatt változatlan marad.
A rnolekuladíj ncgyedévente \,á]tozik a tá,gy negyedév első napját megelőző 9 hónap.jegyzései
alapján.

Ha a Szerződés megkótését követóen a szolgíltatás díján.k meghalározásála alkalnazott,

a

fentiekben nem rögzített bánnely index, ténycző vagy refelenciaértéknem á]l lendelkezésre.

illelve közzététe]e mcgsziinik, Eladó a Vevő e8yidcjú értesítéseinc]]ctt jogosu]t azt o1yan
index-szel, tényezővel vagy referenciaértékkel helyettesíteni, amely a Szerződés céljának
ncgvalósításához a legköZelebb á1l. vevőnek jogíban á1l az Eladó álta] negllatílozott
helyettesító indcx-sze], tényezőve] vagy rcí'eíenciaértékkelszemben kilogást emelni,
amennyiben igazolja. hogy annak a]kalmazása számíra jelentős hátlán),t okoz, Ilycn csetbcn
Fe]ek kólelesek egymáSsa] egyeztetni. és az alkalmazandó hc]yettesítő indexet, tényezőt vagy
rcl'erenciaértékel köZöSen meghatározni. Ha aZ eByeztetés a kezdeményezéstől számított 30
napon belül nem vezet eredméiyle, bárnelyik Fél kezcleményezheti a lrírósági eljárás
lefolytatáSát. A bírósíg eltéIő döntéséig aZ EIadó által meghatározott indexet, tényezót vagy
rcferenciaértéket ke]l a]ka]mazn j.
6.2. Rendszerhasználati díjak

A rcndszeíhaszná]ati díjak Szánítása

a

mindenkori rendsZerhasználati díjakróI szó]ó rendelet és

hatós.lgi határozat óítelmében és annak megfelelően történik.

A rendszcrhasználati dúak nem tafta] azzák az egyób hatósígi]ag e]őín díjakat (MSZKSZ díj),

tafialmazzák a szagosítás dúát,
A rendszerhaszná]ati díj szerzódóskötéskor érvényesmérléke:a Magyar Energia Hivata] állal
kiadott vonatkozó határozat a]ap.ján, a jelen Szelződésben \zereplő leljesítmények, i]]etve
lnennyisé8ek fi gyelembevéte]ével:
cle

Forgalom
Felhasználási he|v ne\re

Felhasználási helv címe

független

RIID

díjtételek
(FVév):
1.

Város Könwtár és Közösséq ház

2.

Bíró Lajos Aialános lsko a
Sz]getszentmiklós

3.

Poloálnrésier]

1.

Város

H vatá á

József Atti a Altalános lskola

kardos lstván Altalános és
közoazdasáoi szakkózéo skola
6.

Adám Jenó Többcélú lntéZménV

7.

csicsergó" l,sz. ÓVoda

A

2310 sz getszentm

k ós,

Tököl U, 19,
23l0 sz gelszentmlk ós,
Kossulh Laios u, 11.
2310 sz gelszentrn klós,
Kossuth Laios U 2,
2310 szigetszentm k|ós,
Radnóti Miklós u, 6.
231 0 szigetszentm klós,
Tökö i t] 30/A
23T 0

szigetszentmiklós,

231 0

szigetszentmiklós,
Posta kö7 2

szebeniúl 12505 hrsz.

Forgalmi
díj (FVGJ)

767297

94,154

1461494

94,151

1269662

94,,l55

1495576

94,184

1a2o572

94,149

3096,í07

88,332

1492411

94,194

Iendszerhasználati dí.jakla vonatkozó szabályozíS váhozása esetón a 6.2, pont szefinli
rendszerhasználati díiat Eladó iogosLllt aZ fuvá]tozásnak megfelelőcn, a módosítás hatályba
lépéséve]megegyezó időpontta] vevővel szemben érvényesíteni.
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Anrennyiben Vevő valamely feihasznílási he]yét a földgáZellátásbóJ jogszeriien kizárják_ Ver,ő
abban aZ esetben is köte]es a felhasználási he]yle vonatkozó te]jesítmónydíj (fol.galom
ftiggetlen RHD,) gáZév végéi8történő megfizetésére,
6.3. szerződéses

A Szerződéscs

ár

ár a noleku]adíjat éS a rendszelhaszná]ati díjat tallallnazza.

Az ellenszolgállatás

összege az Eladó iyeíes ajánlatában (Molekuladí j+RHD) nettó ]30,30
Ft/m', amely a szelződéses időszak alall a képletes ál és a rendszer.hasznílati díja}Ja vonatkozó
sZabályozís miatt változhat.

A

szerződéses áI nem taíalmaz fogyasztási típusúadókat vagy más, a jelen szerződéshez
hasonló jo8ügyletekhez kapcsolódó és a Fclek akaralálól fü8getlenü]. köte]czően a]kalmazandó
közterheket, költségeket, üjakat, illetékeket, illetvc máS hasonló díjelemeket (a továbbiakban
együttesenI közterhek); így kú]önösen általínos 1brgalmi adól (ÁFA), az energiaadót,
anelyekct Eladó jogosult Vevővel szen]ben érvényesíteni,illetve ve!őre áthárítani a
nindenkorjjogi szabályozássa] összhangban, függetlenül attól, hogy aZ érintett köztehel már a
Szeúődésmegkötése e]őtl is létezett, vagy csak irzt követően kcrii]t bcvczetésre, AZ ilyen
köZtelhek módosítása esetén Eladó jo8osult a dú\,íltozást a módosítással éIintctt köztehel
dúvá]tozásnak megfelclóen -, a díjmódosítás hatályba lépésévelmegegyező idóponttal a
Vcvővel szemben éNénycsítcni.

Az MsZKsZ díjnak az

arra jogosuh szeNezet álta]i módosítása esetén Eladó jogosult a
dűváltozást a dúmódosítás hatá]yba ]épéséve]n]egesyezó időpontta] ós mórtókben a vevővel
sZemben érvényesíteni.
A kibocsátáSra ker,úlő szárn]a a fö]dgáz éfiékéntú]nenóen tarta]nrazza a száln]a kibocsátás
napián hatályos magyar jogszabályok sze|int a földgáz eladáSt teúelő adókat tenergiirado. ÁFA
stb.), pótlékokat és egyéb haiósígilag előífi dúakat,
Eladó kötelczettséget vállal, hogy nem fizet, illetve szánol el a szerződés teljesítéséve]
összelüggésben olyan kóltségeket, melyek a Kbt. 56. § (l) bekezdés k) porrtja szelinti
feltételeknek ncm megfelelő tírsasá8 tekintetében merü]nek fel, és melyek az e]adó adókóte]es
jóvedelnének csökkentéséIe alkalmasak, Eladó kötelezettségct vállal, hogy a szcúődés
teljesítésénekidőtaúama alatt tll]ajdonosi szeftezetét a vevő számltra me8ismerhetővé teszi és
a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti ügy]etekről a Vevőt haladéktalanlll érlesíli.

7.

Igénybejelentés,teljesítménytúllépés
7.1. Igénybejelentési eltérésidíj

Vevőnek a 100 mr/h vagy az alatti kapacitássa] vételező felhaszná]ási helyek esetén nincs napi
igénybeielentési kötelezettsége,

A

100 m3,t fe]etti kapacitással vételező fe]használási he]y(ek)le Eladó ud napi igén},bejelentést,
melynek esetleges köhségét a molekulad4 ti]ftalmazza. AZ igénybeielentésieltérésidú. illetve
kiegyenlítői dü kö]tsége kereskedőt telheli. vevó tájékoztató jellegge] adatot szolgíllathat Eladó
részérca napi jgénybejeleniéshez, vevő aZ előrejclzés és a tényleges vételezésközötti

kü]önbség után pótdíjat ncm t'izet,
7.2. Teljesítménytúllépés

Amennyiben Vevó a 100 m3/h feletti kapacitással véte]ező fe]hasznílísi he]y9k vonatkozásíban
a Szerződésben meghatá,ozott órai gázteljesítnén),l egy adott átadás átvéte]i pont
vonatkozásában tú]]épi,il]ctve a te]jesítmény lekötés be.jelentését elmu]asztja vagy
késedelmesen teszi lneg, káíérítés
tjzetósórc köte]es, amely magába foglalja az Eladót terhelő
kötbér, pótdíjak és többletköltségek Vevóre számított részének megfizetését,
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8. Elszánrolás,számlázás,fizetésifeltételek

A

mennyiségi elszánolás alapja a Vevő lészéleaz Án,lási Pontun átudott
í'óldgázmennyiség, illctve az rbból számítoll hónennyiség képezi _ a két lizedes-jegy pontosságú
ádag fútőéék adatok §7orzatával képzeii enelgianennyiség. MJ ban kifejezve , melynek
meghatározáSára a terü]eti]eg illetókes elosztó á]ta] szolgállalott a.latok alapján keúl sol.
Számlázlis pénzneme:

Felek közötti

.
o

RHD esetében| HUF

Molekuladi esetében: HUF, Az USD-ben lögzítelt molekuladíj HUF-ra tőrténő álváltísínak
inódjátje]en szeződés 3, sz. n1elléklete taltalnrazza.
A szám]a tartalmazza a lelhasználási lrely(ek) azonosítására. \,alanint a fogyasztásra vonatkozó
adatokat, továbbá a molekuladíj átváltásakor a 3. sz, me]]ék]et alapján alkalma7ott HUF/USD
árfolyamla vonatkozó adatot, Eladó a sZfi íkat az a]ábbi cím(ek)rc küldi meg.
A számlatizető neve és címe

Alies Kft,
2310 Szigetszentmiklós Határ út 12

14.

Minden íelhasználási helyről külön-külön számla készü], me]yct Eladó szlrmlaösszesítővel küld
mcg Vevő részére, aZ utolsó szín a kiállílásával egy időben. elektronikus úton,
Bladó az alábbi számlákat nyújtja be Vevő részére:
8.1. Hari teljesítménydíj§zámla
Fizetési határidó a tárgyhónap első napja 15 napos teljesítésihatárjdővel, fi8yelemmel a Kbt,
130. (3) bekezdéSére, A szánla köZvelítetl szolgáltatást tartalmaz,
"s
8.2. Havi forgalmi díi számla
Eladó vevő fo8yasztásáról havi rendszelessé88el szám]át állít ki, mely la alnazza a RHD
folgalmi díj részétis, A szán a kőzvetítell szolgáltatást tütalmaz,
8,2.1. l00 mr/h lekötótt teljesítményű, illetve aZ alatti névle8es teljesítményúfelhasználási
helyek esetében Eladó a havi Észszánlíkat ve\,ő havi adatszolgállatása (bediktá]ása), cnnck
hiínyában az 1. számíl mellékletében köZó]t havi fogyasztási adatok, illetve az elosztói allokált
adatok alapján á]]ítja ki,
Vevő a tárgyhót követő hónap 5. napjáig köte]cs a jelen szeüődés 1, számú mellék]etében
felsorolt gáznérők állását a felhasználási hely és a gázmérő gyártási száma megjelöléséve1
Eladó jelen szerződés 4, szánrú nrellékletébenmeáelölt kapcso]attaftója lészéreelektronikus
úton negküldeni. Amennyiben Vevó a gáznrérők állását a tárgyhónapot követő hónap 5. napjíig
nem küldi meg Eladó részére,úgy Eladó jogosult a telenechanikai rendszen€l fel nem szelelt
gázmórővel rendelkező felhaszní]ási helyek esetében az elszámoláshoz a földgázipa$an
elfogadott elven múködő tbgyasztási plofil alapú clszámolást i kalnazni.
Ezen t'elhasználási helyek esetén - figye]enrme] an,a, hogy a felhasznílt energia mcnnyjségrő]
Eladó a Vevő által meghatározott és közölt havi adatok alapján, i]]etve aZ elosztó által
profilozással meghatározott adatok a]ap.ján á]]ítja ki a számlít Vevő jelen szerződés
aláírásával elisrneli Eladó teljesítését,Ennek megfeleióen E]adó a havi energiaszámláit további
- teljesítés-elismeréstbizonyító okirat nélkül kiáIlíthatja,

7l18

,,-

\,..1 -

tt\-

EZen íélhaszniilási hcl}€k éves logyasztásának elszárnolása érdekében - a mélő leolvasása
alapján - Eladó a g./rzév végén elszímoló száml.1t á]]ít ki vevő rés7ére.
8.2,2, l00 1n3/11 ieletti lekötött teljesítménFi fc]használási helyek csetében vevő lényleges
fogyasztásától szán]la készül a teUesítésigazolás alapjín, Vevó a Kbt. 130, § (]) bekezdésérc
tekintettel a teljesítés elismerésóről (teljesítésigazo]ás) vagy aZ elismerés me8tagadísílól
lcgkésőbb aZ Eladó ieljesílésétől,vagy az crrő] szóló írásbe]i órtesítéS kéZl]ezvételétőlszámított
15 napon belül irásban köteles nyilatkozni,
A rendelkezésre bocsátotl földgáz telemechanjkai r.endszenő] távlcolvasás útjínneghatá.ozolt
mennyiségi éftékéta Felek a helyszíni leolvasássa] egyenértékűnek tekintik. s elszímolísuk
a]apj aként elfo gadj ák,

néri, vagy a gázméró hiteiesítési
ideje ]ejáft, az elszámo]ás a]apjáu] szolgíló föld8ázmennyiség negl]atározísa az Elacló
Uzletszabá]yzatában. illetve az illctékes ióldgúelosztói cngedélyes iizletszabályzatában
meghatlirozott módon töíénik,
A korrcktor meghibásodáSa esetén az clszámo]ás a nyels mérő (korrektol nélkúlinréró)
néIőállása alapján az Eladó elszímolási rendszerében rögzített minósó8i adatokból számoll
8.2.3, Amennyiben a gíZmérő íogyasztást neln_ vagy hibásan

korrekciós téllyezővel átszámított gáZtechnikai normíl állapoinak megfelelő térfogattal tőrténik.
8,2.4. SZán a fizetési határideje a Kbl, 130, § (3) bekezdéS a) ponúa alapján a szán]a
kézhezvételétől számított 30. nap. vevő a kiállított számlát átutalással egyenlíti ki.

A

kélséBek elkeú]ésevégett a Felek rőgzítik. hogy

a

fizetés teljesítésénekaz Eladó

bankszánrláján töíénő jó\,áíríst kell érteni, Minden fél maga viseli a je]en szeúődéskapcsán
fe]mcriilő összegek kilizetésével vagy íbgadísával kapcsolatban az e]számo]ó vagy
számlavezctó bankja által kivetett dí.jakat és költsógeket. Késedelmes fizetés esetén Vevő a Kbt,
127. § (4) bekezdés b) ponljíra tekintettel a Po]gári Tórvénykönylről szóló 1959. évi lv,
tönény (a továbbiakban Ptk,) 30l. §-ban foglaltak szcrint késedelmi kamat negfizetésére
köteles.

8.2,5, Vevő a szánla kézhezvételélőlszánrított 15, napig szánrlakifogáSsal élhet aZ Eladó
általános szelződési lcltételeit szabíl}ozo Üzlelszlba])Z.rl.rban fog]i]tak s7crint,

9. Pótdíjak ésszerződéstbizto§ító

mellékkötelezettségek
9.1. vevő által fizetendő pótdíjak _ alu|-, felülvételezésből eredő pótdíj

.
.

Alulvételezésesetén vevő a szerződés szerinti mennyiségbő] át nem vett mennyiség
nettó gázóvre számított át]agos - moleku]ad,íjának 60 vc át. de maxinlum a teljes nettó
ellenszolsáltatás 57. át í'izcti meg Eladó IésZéIe,
Feltilvételezésesetén vevő a szcrződós szelinli éves maximum rnennyiséget meghaladó
mennyiségre a jelei szerződés szerinti nettó gázévle számílott át]agos - molekuladíj
25 % kal növelt díját, de maximum a teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-át i'izeti meg
E]adó részére.

Az

alu]-, és felülvótelezésbó] eredő pótdíi elszánol1lsa óves szil,lten. a vevők KonzolciLüna
vonatkozásában töíénik.

A Vevő által íizetendő pótdíjak számítása:
Felek rögzítik, hogy ajelen szerződés 5.1 pontjíban meghatírozott mennyisóg a közbeszerzési
eljárísban résztvevő Vevők Konzorcilrma (vevőként szerződő fe]ek) összesített fogyaszlásának
részétképezi, A kózbeszerzési cljárásban versenyeztetett tel.jes mennyiség: 8.034,799 m' + 50%
t'öldgáz energia,

Ha a Vevők Konzorciurna bármelyik tagiának a]ul- vagy íelülvételezésből eredő pótdúfizetési
kötelezettsége keletkezik az egyedi szerződésében rögzített é\,es mennyiséghez képest, de a
l,]
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Konzolciun ta&iai eg}iittesen szerzőilöll mennyiségét (8,03,1.799 m] + 50./.) tekintvc az alu]vagy felülvételezés escte nem áll fenn - vagyis aZ Konzolciun összesílett fogyasztása eléri a7
összesített szeúődéses mennyiséget t8,0]4,7q9 m]l. dc nem hcla(lji meg aZ ósszesített
maximális mcnnyiségel (8,034,799 m' + 50a] , .rkk.r Ve\d entesii] alul- vagy
felülvélelezésből credő pótdíjfizetési köteleZettsé8 a]ól.
Arrrenrryiben a Konzolciun tagjai által együttesen szerződött összes rnennyiséget tckintve aZ
alul- va8y íe]iilvótelezés esete fenníll vagyis a Felhasználók összes fogyaszlása nem éri e1 az
összesített szerződéses mennyiséget, vagy meghaladja az összeSítetl naxin,iílis mennyiségel -,
akkol kizáólag azt a vevőt terhe]i jelen szeúődés 9.] pontjában szerep]ő alul- vagy
í'elii]vételezésbőleredó pótdúfiZetési kötelezettség, melynek losyasztása aluh,ételezésesetén
e]maradt a 5.1 pontban meghatározott szcrződött Mennyiségtől, illetve felü]vételezés esetén
rneghaladja a 5,1 ponlban meghatiirozott Maximális Mennyiséget. Az Eladó jogosull a
kü]önbözetet kiszámjázni az alu]-, i]letve fe]ülvéte]ezéssel érintett Konzolciumi tagoknak,
mégpedig olyan arányban, ahogyan aZ adott tag allll vagy 1élülvételezóse az összes tag
tényleges (portfólió hatás nó]kü] számított) allll- \,agy fe]ülvéte]ezéshez aránylik, Az alul-,
illetve fe]ülvételezésselnem érintett Vevőt a jelcn szerződés 9.1 pontjában szereplő alu] és
felLilvéte]ezésből eredő pótdíjfizelési kötelezettsé8 ez csetben neln terhe]i.
Eladó által fizetendő kötbérek - nrinőségi, mennyiségi és rendelkezésre állási hibábót
eredő kótbér
. Minőségi hiba esetén a nem negfelelő jellemzókkel leszállított földgáz nennyisógére
Eladó a jelen Szerződés szeinti aktuá]is nettó lnolekuladíj 5 7c ának rnegfeleló díjat, de
ma\inum a teljes ncttó cllenszol8áltatás 57.-át fizeti meg Vevő részérefigyelen]nel a
Kbt, 126. .E (2) bekezdésére,
. vevő áhal észlelt a]ulszá]]ítás és rendelkezósre íllási hiba esetén Eladó a szelződés
szcrinti mennyiségből le neln szá]]ított nennyiség nettó molckuladűának 5 íc át, lizeti
mcg vevő részére tekintette] a Kbt. 126. § (2) bekezdésére,
Minósógi, mennyiségi és rcndelkezésre álláSi hibából eredő kötbér elszámolása éves szinlen
tőíénik.
9.2.

l

elkelmén\ ei
10.1.
Szerződésszegés esetei
10.1.1. Szerzódésszegést követ el az Eladó különösen,

0, Szerzódésszegér é\ köl

.

a földgázellátást

ha

a szerzódésben meghatározott időpontban nem kezdi nreg (9,2

- rendelkezésle állási hiba).
nen] megszakíthaló földgíz teljesítmény átadását indok nélkül vagy

pont

. a
.
.
.

jogellenesen kollátozza, illetve szünetclteti (kö\,etkezménye kártérítés),

saját hibájából a szcrződött mennyiségnélkisebb mennyiséget bocsát a vevő
rendelkezésére (9,2 pont alulsZlillítás),

neln a szabványoknak, illetve a kö7beszeüési eljárás dokumentációjának
múszaki mellékletében meghatáIozott feltétcleknek megfelelő Llinősegú
földgázt szállít Vevő részére(9.2 pont - minóségi hiba),
a hatályos jogszabá]yokban, je]en szerződésben és az Eladó általános
szcrzódési feltételeit taltalína7Cj UZIetszabiL)Zf,tibcn meghitarozott egyób
fe]téte]eket megséúi_
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10.1.2. Szerződésszegést köYet

.

o

eta vevő különösen,

ha

fizetési köte]ezcttségének nem. vagy a szerződésben meghatározott határidőn
túl, kósedeln]esen tesz e]eget (8,2

ponl

késedelmi kamaf),

Vevó a szerződésben meghatírozott órai sáZteljesítményt egy adott

átadásátvételi pont vonatkozásában túllépi,il]etve a teljesítmény lekötés bejelenlését
clmulasztja vagy késcdclmesen teszi meg (7.2 pont - leljesítnénytú]]épés),

r a

1n,2.

A

szerződésbcn foglalt időszaka mcghatálozott lninilnunl mennyiségnó]
kevesebb löldgáz mennyiséget, il]etve a nraximum mennyiséget meghaladó
lö]dgíZ nlennyiséget vesz át (9,1 pont - a]Lll- és felülvételezési pótdíj),
. a hatályos jogszabályokban. jelcn Szerződésben és az E]adó ílta]ános
szerződési fe]tótc]eit tartalmazó ÜZlel\zab.lLJZatibcn n]eghatJLozott egyéb
íbltéte]eket megséíi,
szelződésszegés jogkövetkezményei

Felek .jelen szerződésben vállalt kötelezettségeinek mcgszegése esetén a szerződésben. a
vonatkozó hat.l]yos jogszabályokban és a rendszerirányító, aZ elosztó és az Eladó általános
szerzódési feltételeit tafia]mazó Üz]et\zabjlyzatáb.!1 Dle8h.rl.rrozott jogkövetkeznrények
alkalmazandóak,

szán a összegének megfizetéséve]30 napot neghaladó méftékű
késedclembe esik, és lizetósi kötelezettségének aZ Eladó írásos fe]szólítása e]]enéle sem lesz
eleget, Eladó jogosult a fizctósi í'elszólítísbanszereplő határidőt követő e]ső munkanapon a
Amennyiben Vevő

a

Vevót a 8áZcllítáSból kikapcsoltatni,
Anennyibcn a földgízellátásból kikapcsolt Vcvő valamennyi lejárt tartozásít rcndezi éS a külön
díj ellenében vógezhető szolgáltatiisokról szóló rendeletben meghatálozott egyéb költsógckct is
megfizeti. E]adó a trrdomásá,a jUtást kóvetően legkésóbb 24 órán belűl kőteles kezdernényezni
Vevőnek aZ ellátásba történő isnételt bekapcso]ását, e kótelezellség elnulasztása a
földgáZkereskedő részóről súlyoS SzerZődésszegésnek rlinősü1,
11. Szerződés megszűnése, megszüntetése és módosítása

l1.1.

A szerződé§ megszúnik

. a 4, po]1tban meghatározott idópontban (lejáfat napja);
r bímelyik Fél iogutód nélkúlimegszűnéso esetén;
. ha az Eladó löldgáz kereskedelmi miiködési engedélye bfumely

okból

visszavonásra kerii].

11.z.

Á §zerződés megszüntetése

.
.
.
r

a szerződés egyoldalLian történó lendes felmondással nem szüntethető n]eg,
a sZerződést a Fc]ck

közös

megeg}€Zéssel

bármikor mcgszüntcthetlk.

Kbt, 125. § (5) bckezdésében meghatál,ozott esetckbcn,
lendkívüli lelmondássa], bármcly fél súlyos szerzódésszegése esctén,
Jelen szelződóSt bám]elyik Fél írásban jogosult a másik Félhez címzett rendkívtili t'elmondással,
Monnali hatállyal megszünlelni, anennyiben a rnásik Fél jelen sZerződésben loglalt lényeges
kötelezettségének az aría vonatkozó írásbeli lelszólítás kézhcz vételétől szímítottlegkésőbb 15
a

napon belül nem tesz eleget,

A szeüődés megszúnéSe, megsziintetése

esetén a Szerződésból származó valamennYi fizelési

köte]ezettség haladéktalanul esedékesSévá]ik,

l0/l8

f2

A sz€rzódés módosítása

l1.3.

A szerzódés módosílása csak mindkét fél által aláírt írásos dokumentum útján lehetségcs

a

Kbt. l32.

§ szerinti korlátozltsok figyelembe vételével.
Amennyiben jogszabályváhozás, lulajdonosi vagy hatósági dónlés folytiin Vevó működési terü]ctc
megváltozik, úgy hogy a megnövekedett, illetve lecsökkent fö}dgáZ energia lelhasználás a
Szerzódés 5, pontjában me8határo7ott íöldgáz-mennyiség felső, il]ctve a]só határát megha]adja, aZ a
Kbt, l32. § (2) bekezdés szerinti körüJménynck minősii] és a szerződés módosítását vonja maga
után.

Nem minősül szerzódésnródosításnak a szcrzódő f'elek jelen Szerződésben meghatálozott adataiban
(p1. leveiczési cím, szánlavezetó pénzintézet. bankszám]aszán) vagy a felhasználási helyek
jellemzőit je]entő adatokban (pl, giizn]érő csere, n]érésiés fc]haszná]ási he]y múszaki ítalakítáSa)
bekövetkezett i ogszení \,áltozís.
12.

Korlátozás

A korlátozás a hatályos jogszabályok alapjín 1ö énhet (265/2009, (X . 1.) Korm, rendelet),
Az egyes felhasznílási helyekrc vonatkozó korlátozási kategóriát, va]amint a sze.zódött
te]jesílnényt kor]átozási kategóIiánként aje]en szelzódés 2, számú mellék]ete tartalmazza,

Vevó tudomásul veszi, hogy a

lendszeiúZemeltető engedélycsnek lehetősége van a
löldgáZellátásban történő beavatkozásla. FöldgáZetlátási Z.lvar (Get, 96. § (1) bekezdése). illetve
földgázellátási vá]sághelyzet (Get. 97, § (l)-(2) bckezdéSe) eselén a rendsze línyító elrendeli a
szükségesSé vált felhasználás kor]lrtozást és irányítja annak r,égrehajtását, A felhasználás-korlítozás
vé8rchajtásáról a rendsze rányító. a földgázszíllítói, földgáztárolói és í'óldgázclosztói engedólycs a
Magyar Encrgia Hivatal állal a kor]álozható kategóriába taftozó íé]használói körben meghatározott
korlátozási solrcndben, a sztikséges legkisebb mértékben és időtaftamban köteles gon.loskodni, A
jogszabályban előírtaknak megfelelően, a fentiek sze nt elrende]t felhasznlilói korlátozáS ninden
esetben a sZo lgáltatás .jogszedi megtagadásának minősii].
A rnegszakítható módon lekötótt teljesítmény méfiékéiga ve\,ő lelhaszná]ísának megszakítása nem
minősiil koIIljto7á§n2k

A vevó

tudomásul veszi, hogy kollátozás clrcndclése esetén köleles a rendszerilányító, a
földgázszállító, földgáztároló \,alamint a fö]dgázelosztó utasítísait véglehajtani, és az ebből fakadó
terheket jogszabályban meghatározott módon viselni, kivéve, ha Ve\,ő a jogszabáiyi rendelkezések
a]apján nem korlátozható lelhasználónak minősül.
vevó kijelenti, hogy tudomással bír a korlátozási besorol1is hatályos szabályozásár,ól és azok
alapján őt terhelő kötelezettségek]ő1 (őnko átozás, adatvá]tozlis-beielentési kötelezettség), eljárísi
szabílyokól, Vevó ennek megfcielóen kidolgozza a kor]átozís esetén a]kalmazandó intózkedési
tervót, és jelen szerződésben megjelölt kapcsolatiartója ilyen esctbcn rövjd úton (telefon vagy lax)
is éíesíthető.
l3. Telj e§íl é5 j ogszerú nlegtagadása és vis maior

13.1.

Teljesítésjogszerűmegtagadása
Eladó részbcn vagy egészben jogszerlíen negtagadhatja

a)

a teljesítést

ha az Eladó múködési kórén kívül eső esemény következtében aZ átadás-átvéte] feltéte]ei
me8szűntck, vagy csak kor]átozottan á]lnak í'enn, a feltételek helyeá]lásáig (p1. Vis

Maior, Har.ária),
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b)

FöldgúellátáSi Zavar, valanint a löldgáZellátási válsághelyzet L fokozata esetén a
Magyal Energia Hivatal (MEH) által jóváhagyott kollátozási sorrend és szabályozás
szerint.

c) Földgázellátási válsíghe]yzet II. í'okozata esetén Magyalország
minisztere álta] e]rendelt intézkedéseknek nleefclc]óen,

Kornínyínaki]]etékes

vis Maior
Bgyik Fól sem tafiozik felelősségge] a je]en szerződésben foglaltak nenl, vagy nem
szelződésszcni tcljesítéseesetén, ha annak oka o1yan, az arra hivatkozó Fél éldektörén kívül
felmelü]t esemény va8y körü]mény, nelyet az adott Fél ésszerű módon nem tudott elkerü]ni
Vagy elhárítani, és anrely a Fél szárrríra lehetetienié teszi a jelen Szerződésbcn foglalt
kötelezettségeinek teljesítését,Ebben az esctben a vis Maiol fenná]ltála hivatkozó Fél
szerzóilóscs kötclezettségei a]ól olyan időtaltamra és mértékben mcntesü], amely során. illelve
anennyiben e köte]ezcttsógck tc]jesítéséta Vis Maior esemény megakadályozza, A vis Maior
13.2.

eseményre hivatkozó Fél mentesülése esetén a mentesülés nrértékéiga másik Fél is mentesú] a
SZeüódéS alapján fennálló kőtelezellségeinek teljesítéSealól, E mentesítésMonban nem terjed
ki ajelen pontban Iögzített értesítésiköte]ezettség elmulasztásía vagy aje]cn SZerzódés alapján
esedékes bármcly összeg kfizetésónck c]mu]asztására, Nern nlinósiil Vis Maiornlk a Szerződés
tel.jesítéséhezszüksógcs jóváhagyások, engedélyek, lelhatalmazások hiánya, illetve a vcvó
pénzügyi nehézsége.

l3.3.

Lehetetlenülés
A tel.jesítós ]chetct]enné válásínak esetére a Ptk. 312, § rendelkezései irányadóak. AZ átmeneti
lehetetlenülés nem ercilményezi a szerződés megsziinését.
l3.4.

Havária

Har,áriának minősül Felck kö7ött a földgáZellátást biztosító, szállító, tfuo]ó illctve elosztó
rendszel vagy létesítmóny sú]yos üzemzavala, anelynek következtében Eladó nem tudja
szerződésszenien biztosítani vevő felé \,á]]alt ellátási köte]ezettségét. Havária esetére a
Lehetellenülé. .zi,hal) i r iran1 lrlcilk,
Az e pontban ír1 esenrény bekővetkezte esetében az an,a hivatkozó Fél a ]ehetséges legróvidebb
időn belül kóteles a nlásik FeIet él,tesíteni, és egyidejiilcg tájókoztatni a vis Maiol, lehetetlenülós,
Havária vírható időtülamáról és a jelen szerzódést érintő hatásáról, Kóteles továbbá minden tőle
e]várhatót megtenni aZ említett események me8szüntetése, elhárítása, következmónyeinek enyhítése
érdekében, A szerződéSes kötelezettségei alól mentesítést kérelnező Fé] a másik Fé1 kéréSéreirz

esemény l'enná]]tát, köfiilmónyeit hitelt érdemlő módon

aZ annak

igazolásárrl szolgáló

dokurnentumok csatolásával igaZolni köteles,
l

il. Adatvédelem

A felek

a Szerzódéssel kapc§olatos okmányokat és a szerződésse] kapcsolato§an tudomásukra

jutoit

információkat kizárólag a szerződés teljesítésérehasználhatjík í'el. Fclek hozzíjárulnir,k ahhoz,
hogy a szeúódésSel kapcsolatosan a máSik ti] tudomására jutott intbrmációkal a násik fél kezcljc.
feldolgozza és lovábbítsa a je]en szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése,i]]etve jogai
érvényeSítéseérdekében.
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15.

A Felek közti kapcsolattartás módjá

nTcgállapodnak, hogy a jelei Szeúődéssel kapcsolatos .jogaik gyakorlása és
köte]ezettségeik te]jesítésc sorín mindenkoI egymással együttműkódve, kölcsönds egyeztetéS

A Felek

alapján já1nak el.

A jelen sZerlódés leljesítése solán Fe]ek a ,l. számú me]lókletben megie]ö]t kapcsolattartóik útján
j

árnak el,

A Felek a jelen Szerzódés hatályba lépósót követően bekövctkczó minden,

a Szeüődés teljesítését
érintő vá]tozásról e8ynást köte]esek haladéktalanlll írásban értesíteni,Felek írísosértesítésnek
tekintik a lelefaton, aZ o]vasás visszaigazolísa me]lett negküldött eiekllonikus levélben. a postai
úton. valamint személyesen kéZbesített ievél íttjfu történő kóZléseket, A kózlés a cín]Zetthe7 tönénő
rne8érkezésseltekinthctő kózbesítettnek, Ennck tényéta köz]ő Fél köteles biZonyítani,
Az éíesítésikötelezettsóg clmulasztásábó] ercdő mindcnnemú káI a mulasztó Felet terheli.
16,

Irányadó jog, vitás ügyek rendezése

A jclcn szeúódéSre Magyü,ország joga az ilányadó, A Szeúődésben nem, vagy cltórően nenl

s7abí]yozott kéIdésekben. illetve a szeíződésben szcrepló tbga]mak tekintetében a Get. és .nnak
végrchajtásáról szóló )9/2.oo9. (I. 30,) Korm, rendelet, a Kbt., a Ptk. a földgáZ rendszelhasznílati
tlíjak nregállapításáró] szóló 3]/2009, (VI. 25,) KHEN4 rendelet, a 265/2009. Korm. rendelet,
\,,alamint aZ egyéb földgázipari jogszabályok, aZ Eladó nindenkor halályos Földgáz kcrc.skede]mi
Üzletszabályzata, a teúletileg illetékes földgáze]osztói engedélyes iizletszabíl) Z ü t.r. az Üzemi es
Kercskedelmi szabílyzat, virlirmint a hatílyos cgyéb magyar jogszabályok irányadók, vitás
iigycikct Felek e]sősolban személ}es egyeZtctósek útján rendezik, Ennek eredúényleleüSége esetén
a vit./rs kérdósck elbírálására a Fc]ek a hatáskórrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz
fordulnak, Amennyiben va]a cly Fél a másik Fél nem teliesítéseeselén a Szeúódésben foglalt
jogaival nenr él, ez nenr éíelmezhető úgy, hogy a jogosult Fél leniond aZ ilyen szelződésszegés
esetén, illetve bármely más vagy további mülasztás/szeúődésszegés esetén ajogai érvényesítéséIől,
17. \regyes

A

rendelkezések

jelen szerződést a Fe]ek képvise]ói, cloh,asás éS kózös é elnezés után, mint akalatukkal

nindcnben megegyczót, 3 póldínyban jór,áha8yólag írják alá.
2013- jú]ius 0]

Tóth sándor

szabó Péter
ker.

,

igazgató

önk. ügyfélkezelési vez€tő

szarvas Tibor
igazgató

Aries Kft.

GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.
képviseletében

képviseletében

13 / 18

;.

},,N

Mellékletek;

],

2,
3,
4,

sZ, mellék]et: Felhasználási helyek
sZ, nlellék]et:

listája

Korlátozási kategória felhasználási helyenként

nelléklet: AZ UsD ben rö8zített löldgázár HUF_ra töIténő átvá]tásíról
sz, nelléklel: Kapcso]attaíók
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3. sz. melléklet:

Az UsD-ben rögzített földgázár IIUIr.ra történő átváltísáról

mege8yezósse] rögzítik, hogy a inolekltladíj esetében az UsD-ben rö8zítctt
íöldgázár HUF-Ia törlénő 1ttváltása

Felek kö7ös

a

táreYhónapot követó hónap

8. napián

érvénveshivatalos

MNB HUFrusD

devizaárfolvamon történik. Amennyiben ez a nap munka§zün€ti napra. bankszünnaDra
vagy devizakere§kedési szünnapra e§ik. akkor a követkczó munkanapon érvényes
hivatalos MNB HUFrusD devizaárfolvamon tőrténik az átváltás.

a

tá,gyhónapot kóvelő hónap 1-5, napjain érvényeshivatalos
devizaárfolyam szímtani köZépértékén történik.
a MNB hivatalos
töIténik,

MNB

HUF/USD

HUFrusD clevizaáúblyam tárgyhónapra vonatkozó havi átlagárlolyanrán
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4. sz. melléklet:

Kapcsolattartók

A7 értesítésekés a nyilatkozatok megkűldése íásbeli formíban érvénycs.

Az Eladó kapcsolattartóia (§zerzódé§§el, §zámlázással, korlátozással kapcsolatban)
Neve:

Kissné Lipovics Emília

Teleíonszáma:

06301367 19

Fax száma:
E mai] címc:

96/503_] 86

63 illetvc 96/6l6-236

emilia.kissnc]ipa!!§eg!&!ez.bq

Szálnlázási kapcsolattartó:

a

indenkori számlín í'eltiintetett személy és c]órhetőség

A vevő kapcsolattartója (szerződéssel kapcsolatban)

TelefonsZín]a:

Giczi Cábol
06-21-36,7 -I66

Fax száma:

06_24-365_163

E-rnail címe:

titkarsag@ arieskft.hu

Neve:

A veYő kapcsolattartója (szárnlázással kapc§olatban)
NeveI

zámoli szirbo]cs

Te]efonszánlaI

06-24-361-],66

Fa\ szána:
E-nail címeI

06-24-365-163

titkarsag@a eskft,hu

Á vevő korlátozási felelőse
NcveI

Giczi Gábor,

Telefonszáma:

06

21-36,7 - 166

Fax száma:
E mail címe:

06

2,1

365-163

titkarsag

@

arieskfl,hu
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