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BEVEZETÉS
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
1.
Az eljárás
1.1. Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Ajánlatkérő)
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás keretében, a jelen dokumentációban
meghatározott feltételek szerint kéri az ajánlattevőket benyújtani az ajánlatukat.
1.2. A jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint kerül sor. A Kbt. vonatkozó rendelkezései
abban az esetben is irányadóak, ha erre a jelen ajánlati dokumentáció külön nem tesz utalást.
1.3. Az eljárás fajtája: tárgyalásos közbeszerzési eljárás.
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I.
Fejezet
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
a Kbt. II. része szerinti tárgyalásos eljárásban

1.Ajánlatkérő neve:
Vértesi Erőmű Zrt.
Postai cím:
Pf. - 23.
Város/Község
Oroszlány

Postai irányítószám:
2841

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Magyarország
Telefon:
+36 34360255-3050

Címzett:
Fermann József
E-mail:
ferman@vert.hu

Fax:
+36 34361191

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vert.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vert.hu/kozbeszerzes
2. A közzétett részvételi felhívás iktatási száma, közzétételének a napja: KÉ 12722/2016, TED:
2016/S 205-371356 közzétételének napja 2016.10.22.
3. A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei:
A rendelkezésének bocsájtásának módja: www.vert.hu/kozbeszerzes
A dokumentáció beszerzésének határideje: 2016/11/21 Időpont: 10:30
A dokumentációért nem kell fizetni.
A dokumentáció beszerezhető személyesen a fent megjelölt kapcsolattartási ponton.
4. Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok):
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, aki (amely) a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya
alatt áll.
Az igazolás módja:
- a Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III.
Fejezet 8. §-ban meghatározottak,
- a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
III. Fejezet 10. §-ában foglaltaknak megfelelően.
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A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig
a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat az ajánlattételi szakaszban az ajánlatkérő felhívására
szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint:
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(8) valamint (11) bekezdései megfelelően
alkalmazhatók, illetve alkalmazandók:
P/1.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján, ajánlattevő nyújtsa be
az előző három lezárt üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti - általános forgalmi
adó nélkül számított – árbevételéről szóló igazolást, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött
létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):P/1. Ajánlattevő alkalmas, amennyiben a közbeszerzés
tárgya szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az előző három lezárt üzleti
évben összesen eléri a(z) 100.000.000,-Ft-ot.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlattételi szakaszban az ajánlatkérő
felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint.

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
M1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján Ajánlattevőnek
ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) évben (36 hónap)
kereskedőként teljesített, legjelentősebb villamos energia értékesítéseit (nyilatkozat és/vagy
referenciaigazolás), melynek tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: - a teljesítés ideje (év,
hónap, nap-tól - év, hónap, nap-ig), - a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, - a
kapcsolattartó személy neve, elérhetősége: telefonszám és e-mail, - az értékesítés tárgya, - az
értékesítés mennyisége KWh (olyan részletességgel, hogy az abban szereplő adatokból az
alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése (az előírt KWh) egyértelműen megállapítható
legyen, - nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolás módja: Az igazolás módjára irányadó a Kr. 22. § (1)-(2) bek., Kbt. 69. §, 65. § (6) és
(11) bek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1. Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé
számított 3 (három) évben (36 hónapban) teljesített, minimum 10.000.000 kWh mennyiséget elérő,
kereskedőként villamos energia értékesítésére vonatkozó olyan referenciával, amely során a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt. 69. § (4) bek. szerint, az ajánlatkérő
erről szóló felhívásától számított 5 munkanapon belül kért igazolások benyújtásával kell igazolnia
az alkalmassági követelménynek való megfelelését. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia és csak azon alkalmassági
követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani melynek tekintetében igénybe vették.
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Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlattételi szakaszban az ajánlatkérő
felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint.
5. Ajánlattételi határidő: 2016/11/21 Időpont: 10:30
6. Ajánlatok benyújtásának címe: 2841 Oroszlány, pf.: 23., személyesen Vértesi Erőmű Zrt.
Oroszlányi Erőmű Központi Iroda Épület I/108. Iroda.
7. Az ajánlat benyújtásának nyelve: HU
8. Ajánlatok felbontásának helye, ideje:
Dátum: 2016/11/21 Időpont: 10:30
Helyszín: Vértesi Erőmű Zrt. Oroszlányi Erőmű Központi Iroda Épület I/108. Iroda.
9. Az ajánlatok felbontásánál jelenlétre jogosult személyek: a Kbt. 68. § /3/ bekezdésében
megjelöltek.
10. Ajánlati kötöttség időtartama: a tárgyalások befejezésének időpontjától számított 30 nap
11. Ajánlati felhívás megküldésének a napja: 2016/11/14.
12. Első tárgyalás tervezett ideje: 2016/11/21. Időpont: 11:00
13. Egyéb információk:

Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőre benyújtott, ajánlati kötöttséget
nem eredményező első ajánlat vonatkozásában az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az megfelel-e a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlatot a tárgyalások
megkezdését megelőzően akkor kell érvénytelenné nyilvánítani, ha az ajánlat olyan okból
érvénytelen, amellyel kapcsolatban a tárgyalások során vagy hiánypótlás keretében nincs lehetőség
az ajánlat megfelelővé tételére. A tárgyalások megkezdését megelőzően csak akkor lehet az ajánlat
érvénytelenségét a szakmai ajánlat nem megfelelő volta miatt megállapítani, ha a szakmai ajánlat
nem felel meg az ajánlatkérő által meghatározott minimumkövetelményeknek. Az ajánlatban foglalt
egyéb nyilatkozatokkal, dokumentumokkal kapcsolatos hiányokat a tárgyalások befejezéséig kell
pótolni.

A tárgyalás lefolytatásának menete:

Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel egy fordulóban kíván tárgyalni. A tárgyaláson a felek a szerződéses
feltételekről, ajánlati árról kívánnak tárgyalni.
A tárgyaláson ajánlattevők részéről a cégjegyzésre jogosult vagy megfelelő meghatalmazással bíró
személy(ek) vegyenek részt, aki(k) a szerződéses feltételek tisztázása során az ajánlattevők nevében
jognyilatkozatokat tehet, igazolni szükséges a képviseleti jogosultságot.
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Az ajánlatkérőnek a tárgyalások során is biztosítania kell az egyenlő bánásmódot az ajánlattevők
számára, így különösen az ajánlatkérő által adott bármilyen tájékoztatást az összes ajánlattevőnek
meg kell adni.
Ha az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel egyenként tárgyal, az ajánlattevő hozzájárulása nélkül a
tárgyaláson az ajánlatáról közölt semmilyen információ nem osztható meg a többi ajánlattevővel.
A tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy
a) az eljárást meghirdető vagy megindító felhívásban, az ajánlattételi felhívásban és az egyéb
közbeszerzési dokumentumokban közölt feltételek olyan jelentős mértékben módosuljanak vagy
egészüljenek ki, amely torzítja a versenyt vagy sérti a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét,
különösen ha az új feltételek ismerete alapvetően befolyásolhatta volna az érdekelt gazdasági
szereplők arra vonatkozó döntését, hogy a közbeszerzési eljárásban tudnak-e részvételre jelentkezni,
vagy a változás következtében valamelyik ajánlattevő nem lenne képes a tárgyalások befejezésével
végleges ajánlatot tenni,
b) az értékelés szempontjai vagy módszere változzon,
c) az ajánlatkérő által meghatározott, a 87. § (1) bekezdés szerinti minimumkövetelmények
változzanak.
Tárgyalási szakasz
Ajánlatkérő a szerződéses feltételekről és az ajánlati árról tárgyal az ajánlattevőkkel.
A tárgyalási időpontok az alábbiak:

2016/11/21 11:00 óra ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság (1132
Budapest, Váci út 72-74)
2016/11/21 11:30 óra JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (1141 Budapest, Mogyoródi
út 168.)
2016/11/21 12:00 óra MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.)
Az ajánlattevővel történt tárgyalást követően lehetőséget biztosítunk arra, hogy ajánlattevő végső
ajánlatát, írásban megtegye, várható időpontja 2016/11/21 13:00 óráig. Amennyiben a tárgyalások
lezárását követően a megadott időpont változik, úgy az ajánlatkérő az ajánlattevőket külön felhívja
a végleges ajánlatok írásban történő beadására.
A tárgyalásokat követően ajánlattevők a tárgyaláson elhangzottakra vonatkozóan titoktartásra
kötelesek.
A tárgyalások befejezését követően az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a végleges ajánlatok
megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumok tárgyalás befejezéskori tartalmának, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek és szükség szerint alkalmazza a Kbt. 72. §-t. Azon
nyilatkozatokra, dokumentumokra vonatkozó hiányok, amelyeket az első ajánlattal kapcsolatban a
tárgyalások befejezéséig kellett volna pótolni, ezt követően már nem pótolhatók.
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A tárgyalásokról az ajánlatkérő jegyzőkönyveket készít, melyeket alá kell írni a tárgyaláson
résztvevő ajánlattevők képviselőinek is, és azt a tárgyalást követő két munkanapon belül minden az
adott tárgyaláson részt vett ajánlattevőnek alá kell írni, és részükre egy példányt át kell adni, vagy
két munkanapon belül kell megküldeni.
Az ajánlatkérő minden, a tárgyalásokon részt vevő ajánlattevőt - a végleges ajánlatok vagy a
tárgyalások során az ajánlattevőktől kért módosított ajánlatok benyújtását megelőzően - az ajánlatuk
módosításához megfelelő időben értesít a műszaki leírás vagy más közbeszerzési dokumentum
bármely módosításáról.
Az ajánlatkérőnek - ha az ajánlattételi felhívás erre vonatkozóan nem adott pontos információt előzetesen egyértelműen az ajánlattevők tudomására kell hoznia, hogy mikor fogja a tárgyalásokat
lezárni. A tárgyalások lezárásaként az ajánlatkérő az ajánlattevőket felhívja egy végleges ajánlat
írásban történő beadására. Az ajánlatkérőnek a végleges ajánlatok beadásának határidejét is meg
kell adnia.
Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételekhez az ajánlattevő pedig az
ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától van kötve, 30 (harminc) nap időtartamban.
A végleges ajánlatokat az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési
szempont alapján értékeli és a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdései szerint jár el.
Az ajánlattevő ajánlati biztosítékot kell benyújtania a végső ajánlattételi határidőig, amelynek
összege bruttó 500.000,-Ft. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az
előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő MKB Zrt-nél vezetett 10300002-23400391-70143285 számú
bankszámlára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy
készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Az ajánlati biztosítéknak a végső ajánlattétel időpontjában rendelkezésre kell állnia, és érvényben
kell maradnia az ajánlati kötöttség lejártáig, amely a végső ajánlattételi határidőtől számított 30.
nap. Az ajánlati biztosítékot eredeti vagy hiteles másolati példányban, nem magyar nyelvű kiállítása
esetén magyar fordításban is kell benyújtani, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. Az ajánlati
biztosíték visszafizetésére a Kbt. 54. § (5) bekezdését kell alkalmazni. Amennyiben ajánlattevő az
ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja, úgy a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerint jár el
ajánlatkérő.
Értékelési szempont:
a legalacsonyabb ajánlati ár
A Kbt. 76. § (5) bekezdésére hivatkozással.

:

Az ajánlat beadásának formája: kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű aláírásával, zárt
csomagolásban papíralapon 1 db eredeti és az eredetivel megegyező 1 db elektronikus (CD vagy
DVD) példányban kell benyújtani.
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Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül
olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik.
Eltérés esetén az eredeti nyomtatott formában foglaltak az irányadóak. A csomagoláson fel kell
tüntetni, hogy „Vértesi Erőmű Zrt. 2017. évi villamos energia szükségletének beszerzése” Az ajánlat
az ajánlattételi határidő lejárta előtt nem bontható fel!”.
Oroszlány, 2016. november 14.
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II.

fejezet

Nyilatkozat minták
FELOLVASÓLAP

Az ajánlattevő neve: ……………………………………
Székhelye: ….……………………………………………………..

Az ajánlat tárgya: „Vértesi Erőmű Zrt. 2017. évi villamos energia szükségletének beszerzése”

Nettó ajánlati ár

….,-Ft/kWh

Dátum:……………………….

cégszerű aláírás (ok)
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NYILATKOZAT i
a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan
az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító
más szervezetről (vagy személyről)

Alulírott
.....................................................
(képviselő
neve),
mint
a(z)
…................................................................ (ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult képviselője
n y i l a t k o z o m,
hogy a …………………………………………….. (ajánlattevő neve) „Vértesi Erőmű Zrt. 2017.
évi villamos energia szükségletének beszerzés” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményképpen
létrejövő szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmassági követelményeknek történő megfelelésünk
igazolása érdekében más szervezet (vagy személy) kapacitását nem vesszük igénybe.

Kelt: …………………., 2016. év ……………….. hónap …. napján

…………………………………
(ajánlattevő cégszerű aláírása)

i Adott esetben kell kitölteni!
Közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös
ajánlattevők megjelölését, azaz valamennyi közös ajánlattevő adatát fel kell tüntetni!
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NYILATKOZAT II.ii
a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító
más szervezetről (vagy személyről)

Alulírott
.....................................................
(képviselő
neve),
mint
a(z)
…............................................. (ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult képviselője
„Vértesi Erőmű Zrt. 2017. évi villamos energia szükségletének beszerzés” tárgyban
n y i l a t k o z o m,
hogy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a következő szervezet(ek) (vagy
személy/ek) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni.
Alkalmasság igazolásában
A felhívás vonatkozó pontjának megjelölése, amely
részt vevő szervezet
alkalmassági követelmény érdekében ajánlattevő szervezet
(személy) megnevezése
(személy) erőforrására (is) támaszkodik.
[(III.I.2), III.I.3.)]

A Kbt. 65.§ (7) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely
más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni
kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.
Kbt. 65.§ (8) bekezdés: „Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező
a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak
szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás
teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.”
Kelt: …………………., 2016. év ……………….. hónap …. napján
…………………………………
(ajánlattevő cégszerű aláírása)

ii Adott esetben kell kitölteni! A sorok szükség esetén tovább bővíthetők.
Közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös
ajánlattevők megjelölését, azaz valamennyi közös ajánlattevő adatát fel kell tüntetni!
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Kapacitást biztosító szervezet (vagy személy) részéről
a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti okiratiii

Amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetet (vagy személyt) vesz igénybe a Kbt.
65. § (7) bekezdése alapján ezen lap helyére csatolnia kell az ajánlatban a kapacitásait
rendelkezésre

bocsátó

szervezet

olyan

szerződéses

vagy

előszerződésben

vállalt

kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

iii

Adott esetben csatolandó
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AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZATiv
a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint

Alulírott ………………………………. (képviselő neve) a(z) ………………………………
(ajánlattevő) nevében nyilatkozom arról, hogy a Vértesi Erőmű Zrt. által indított
„Vértesi Erőmű Zrt. 2017. évi villamos energia szükségletének beszerzése” tárgyú
közbeszerzési eljárásban
-

a közbeszerzési dokumentumokban foglalt feltételeket – az ajánlattételi
felhívást, a műszaki leírást – átvizsgáltuk, megértettük, ezúton nyilatkozunk,
hogy az abban foglaltakat teljes egészében elfogadjuk.

-

Kijelentem, hogy az általunk benyújtott, ajánlat részét képező valamennyi
dokumentum tartalma megfelel a valóságnak, azok tartalmáért felelősséget
vállalok.

…………, 20..…év …hó….nap
.................................................................
cégszerű aláírás(ok)

iv Közös ajánlattevő csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését, azaz valamennyi közös ajánlattevők adatát fel
kell tüntetni!
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NYILATKOZAT
bizalmas adatkezelésrőlv

Alulírott ................................. (képviselő neve), mint a(z) ......................................................
(ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője
n y i l a t k o z o m,

hogy a Vértesi Erőmű Zrt. által indított „Vértesi Erőmű Zrt. 2017. évi villamos energia
szükségletének beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás során rendelkezésemre bocsátott
közbeszerzési dokumentumokban foglalt információkat bizalmasan kezel(t)em, harmadik fél
részére információt kizárólag olyan mértékben adtam, amely az ajánlat elkészítéséhez, a Kbt.-ben
meghatározott jogaimnak gyakorlásához és kötelezettségeimnek teljesítéséhez feltétlenül szükséges
volt.
A közbeszerzési dokumentumokat, illetve annak részeit kizárólag az ajánlat elkészítéséhez, a Kbt.ben meghatározott jogainknak gyakorlásához és kötelezettségeink teljesítéséhez használtam fel.

…………, 20..…év …hó….nap
………………….………………
cégszerű aláírás(ok)

v Közös ajánlattevő csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös
ajánlattevők megjelölését, azaz valamennyi közös ajánlattevők adatát fel kell tüntetni!
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NYILATKOZATvi
az elektronikus adathordozón benyújtott részvételi jelentkezésről

Alulírott

……………………

.(képviselő

neve),

mint

a

…………………………..…….

(ajánlattevő) jelen eljárásban cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a Vértesi Erőmű
Zrt. által indított „Vértesi Erőmű Zrt. 2017. évi villamos energia szükségletének beszerzése”
tárgyú közbeszerzési eljárás során az ajánlat elektronikus adathordozón benyújtott (jelszó nélkül
olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya a papír alapú ajánlat (eredeti) példányával
mindenben megegyezik.

…………, 20..…év …hó….nap
………………….………………
cégszerű aláírás(ok)

vi Közös ajánlattevő csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös
ajánlattevők megjelölését, azaz valamennyi közös ajánlattevők adatát fel kell tüntetni!
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NYILATKOZAT
egyszerű másolatban benyújtott iratokrólvii

Alulírott, ………..……(képviselő neve), mint a(z) ……………….. (ajánlattevő) cégjegyzésre
jogosult képviselője a Vértesi Erőmű Zrt. által indított „Vértesi Erőmű Zrt. 2017. évi villamos
energia szükségletének beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében
n y i l a t k o z o m,

hogy az ajánlat részeként másolatban becsatolt iratok az eredeti iratokról egyszerű másolat útján
készültek, azok az eredeti iratokkal tartalmukban és formájukban teljes egészében megegyeznek.

…………, 20..…év …hó….nap
………………….………………
cégszerű aláírás(ok)

vii

A nyilatkozat adott esetben kitöltendő!
Közös ajánlattevő csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös
ajánlattevők megjelölését, azaz valamennyi közös ajánlattevők adatát fel kell tüntetni!
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NYILATKOZAT
üzleti titokról viii

Alulírott, ………..……(képviselő neve), mint a(z) ……………….. (ajánlattevő) cégjegyzésre
jogosult képviselőjeix Vértesi Erőmű Zrt. által indított „Vértesi Erőmű Zrt. 2017. évi villamos
energia szükségletének beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében
n y i l a t k o z o m,
hogy
a) az ajánlat üzleti titkot nem tartalmaz.

b) az ajánlat az alábbi oldalakon elkülönített módon üzleti titkot tartalmaz:
oldalszám(ok).

…………..

Az üzleti titoknak történő minősítés indoklása:

…………, 20..…év …hó….nap
………………….………………
cégszerű aláírás(ok)

viii

A nyilatkozat megfelelő a) vagy b) pontja egyértelműen jelölelendő/ adott esetben kitöltendő.
A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen
alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára
aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén
kerül megfogalmazásra.
ix Közös ajánlattevő csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös
ajánlattevők megjelölését, azaz valamennyi közös ajánlattevők adatát fel kell tüntetni!
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NYILATKOZAT

Alulírott, ………..……(képviselő neve), mint a(z) ……………….. (ajánlattevő) cégjegyzésre
jogosult képviselőjex Vértesi Erőmű Zrt. által indított „Vértesi Erőmű Zrt. 2017. évi villamos
energia szükségletének beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében
n y i l a t k o z o m,
hogy a részvételi szakaszban benyújtott nyilatkozatokban nem történt változás.

…………, 20..…év …hó….nap
………………….………………
cégszerű aláírás(ok)

x Közös ajánlattevő csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös
ajánlattevők megjelölését, azaz valamennyi közös ajánlattevők adatát fel kell tüntetni!
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III. FEJEZET
Műszaki leírás
Vértesi Erőmű Zrt. az Oroszlányi Erőmű telephely és Márkushegyi Bányaüzem 2017. évi villamos
energia szükségletét villamosenergia-termelési terv és engedély hiányában a 2016. évihez hasonló
módon közbeszerzés útján tervezi beszerezni.
A közbeszerzésben érintett fogyasztási helyek, melyek 2016-ban az MVM Partner Zrt.
villamosenergia-kereskedelmi engedélyes mérlegkörébe tartoznak:
1. Neve: Márkushegyi bányaüzem,
Címe: 8066 Pusztavám Külterület 0137/2:
Mérőpont azonosítója: (Vértesi Erőmű Bánya vételezés) HU000110A31-U-VERTESEROMU-RT-KOR
A 2017. 01.01-től várható villamos energia és teljesítmény igényt az alábbi táblázat
tartalmazza:
2017.
Fogyasztás
Tolerancia sáv
Várható maximum teljesítmény
Várható minimum teljesítmény

kWh

kW
kW

I.
II.
120 900 120 700

500
100

500
100

III.
80 800

IV.
56 800

V.
46 700

VI.
46 800

VII.
46 800

VIII.
46 800

IX.
46 800

X.
56 800

XI.
66 800

XII.
66 800

Éves
803 500
-40%

400
75

300
50

150
50

150
50

150
50

150
50

150
50

200
50

200
50

200
50

500
50

2. Neve: Oroszlányi Erőmű vételezés,
Címe: 2840 Oroszlány Külterület 0718/10:
Mérőpont azonosítója: HU0010001110UOROE----ESUV----

A 2016. évi fogyasztási adatok alapján becsült, várható villamos energia és teljesítmény igényt
az alábbi táblázat tartalmazza:
2017.
Fogyasztás
Tolerancia sáv

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
Éves
kWh 970 600 878 000 880 300 808 800 801 100 763 200 749 900 730 300 800 400 888 400 876 200 968 000 10 115 200
-40%

Várható maximum teljesítmény
Várható minimum teljesítmény

kW
kW

1 710
1030

1 680
1030

1 240
720

990
540

870
440

820
440

820
440

830
440

870
440

1 130
540

1 420
720

1 630
960

1 710
440
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IV. Fejezet
SZERZŐDÉS
Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli,
villamos energia adásvételi szerződés
2016 évre
amely létrejött alulírott helyen és napon
a Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2840 Oroszlány, külterület, 0718/10
hrsz.; cégj. szám: 11-10-001396; statisztikai azonosító: 10744842-3511-114-11; adószám:
10744842-2-11; bankszámlaszám: K&H Bank 10200452-36017722-00000000; IBAN szám:
HU76-1020-0452-3601-7722-0000-0000; SWIFT kód: OKHBHUHB; e-mail cím: vert@vert.hu;
telefonszám: 06/34/360-255), képviseletében ……..mint Felhasználó (a továbbiakban:
Felhasználó),

másfelől a …. mint Kereskedő (továbbiakban: Kereskedő) között az alábbi feltételek szerint:

PREAMBULUM

Felek megállapítják, hogy a Felhasználó által … tárgyú, a 2015. évi CXLIII. Törvény, és a ….
szerint hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeként
Kereskedő elnyerte az e szerződésben meghatározott villamos energia tekintetében az ellátás jogát.

I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

I.1. A szerződés tárgya ……mennyiségű teljes ellátás alapú szerződés keretében értékesített
villamos energia.
II. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

II.1. A jelen szerződés 2017. január 1-től 2017. december 31-ig áll fenn, azzal, hogy az addig
feladott megrendelések teljesítésére a jelen szerződés rendelkezéseit változatlanul alkalmazni kell.
A szerződés időtartamának lejártával jelen szerződés minden további jogcselekmény nélkül
megszűnik, további megrendelés és annak visszaigazolása jelen szerződésre hivatkozással nem
lehetséges.
II.2. A Felhasználó a jelen szerződés fennállása alatt ….. mennyiséget jogosult felhasználni,
amelyből legalább ….. mennyiséget köteles átvenni. Kereskedő kijelenti, hogy a szerződés
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megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a jelen pontban meghatározott kockázat
ismeretében nyújtotta be ajánlatát, és határozta meg annak tartalmát. A Kereskedő kijelenti, hogy
nem él a Felhasználóval szemben semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel a
megrendelési minimumot meg nem haladó megrendelésekből eredő bevételkiesés miatt.
III. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

III.1. Kereskedő köteles az I.1. pontban meghatározott feladatokat szerződésszerűen elvégezni.
III.2. A Kereskedő kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges szakmai, technikai és humán
erőforrásokkal rendelkezik és azokkal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, és vele
szemben nem áll fenn semmilyen olyan ok, amely a szerződés teljesítéséből kizárná, vagy a
szerződés teljesítését veszélyeztetné.
III.3. A Kereskedő kijelenti továbbá, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges
összes hatósági és egyéb engedéllyel, képesítéssel, továbbá mindazon szakmai tapasztalattal, amely
a szerződés teljesítéséhez szükséges.

IV. MEGRENDELÉS - MEGRENDELÉS TELJESÍTÉSE

IV.1. A megrendelés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Kereskedő a Felhasználó IV.3. pont szerinti
vételezési helyeit saját mérlegkörébe bejelenti és ezáltal Felhasználó részére a felhasználásra kerülő
villamos energiát biztosítja.
IV.2. A Felhasználó szükség esetén biztosítja a Kereskedő nevesített képviselői, alkalmazottai,
alvállalkozói számára a teljesítés helyére történő beléptetést.
IV.3. A teljesítés helyei:
3. Márkushegyi bányaüzem,
Címe: 8066 Pusztavám Külterület 0137/2:
Azonosítója: (Vértesi Erőmű Bánya vételezés)
HU000110A31-U-VERTES-EROMU-RT-KOR
4. Oroszlányi Erőmű vételezés,
Címe: 2840 Oroszlány Külterület 0718/10:
Azonosítója: (Oroszlány I. 120/3 ind. tr.) HU001000410UOROE----ESUV--Azonosítója: (Oroszlány II. 120/3 ind. tr.) HU001000410UOROE----ESUV--IV.5. A Kereskedő a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény értelmében önálló
mérlegkör alapítására jogosult. Felhasználó a jelen Szerződésben foglaltak teljesítése érdekében és
a Szerződés hatályának tartamára Kereskedő, mint mérlegkör felelős mérlegköréhez csatlakozik. A
Felhasználó, mint mérlegkör tag külön mérlegkör tagsági díjat nem fizet. A Kereskedő, mint
mérlegkör felelős átvállalja a Felhasználótól, mint mérlegkör tagtól az átviteli rendszerirányítóval
való kapcsolattartás adminisztratív feladatait. A mérlegkör működtetésével kapcsolatos
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adatszolgáltatási kötelezettség megszegéséből eredő minden felelősség a mérlegkör felelőst terheli,
aki mentesíteni tartozik mérlegkör tagot minden ebből eredő kár alól.
V. DÍJ

V.1. A Kereskedő a villamos energia ellátást …..Ft/kWh áron teljesíti
A szerződéses ár nem tartalmazza a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET)
9-13. §-aiban meghatározott és a 389/2007. (XII.23.) Kormányrendeletben, valamint 1/2016.(I.27.)
NFM rendelet szabályozott, megújuló energiaforrásból és hulladékból nyert energiával termelt
villamos energia termelésének elősegítése érdekében az Átviteli Rendszerirányítótól a Kereskedők
által kötelezően megvásárólandó villamos energia mennyiségének és szabályozásának költségét, a
rendszerhasználati díjakat, a VET 147. §-ában meghatározott pénzeszközöket, az energia adót, az
ÁFÁ-t. Ezen tételeket a számla külön során kell feltüntetnie Kereskedőnek.
Eladó kiegyenlítő energia díjat nem számol el Felhasználó felé.
V.2. Az elszámolás és díjfizetés tételes számlázással történik, a VI. 1. pontban foglaltak szerint.

VI. SZÁMLÁZÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

VI.1. A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet saját forrásból Felhasználó
rendelkezésére áll.
A villamos energia ellenértékét a Felhasználó a Kereskedő által kiállított számla és az ehhez csatolt
– a Felhasználó erre jogosult képviselője által aláírt – teljesítést igazoló okmányok - fogyasztás
mérők leolvasásáról szóló dokumentumok –, aláírt kísérőokmányok eredetivel megegyező
másolatainak kézhezvételétől az alábbiak szerint fizeti meg.
VI.2. Felhasználó a szerződésszerű teljesítés esetén – az értékesített termékekről – teljesítési
igazolást állít ki havonta a Kbt. 130. § (1) bekezdése szerint, a teljesítés elfogadásától számított 5
napon belül. Kereskedő - a tételes számlázást alkalmazva - számlát a teljesítési igazolás kiállítása
napját követő 10. napon köteles benyújtani Felhasználó részére. A benyújtott számla (számlák)
kiegyenlítése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1) bekezdése szerint,
a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül, átutalással történik.
Felhasználó előleget és bankgaranciát nem biztosít.
Az általános forgalmi adóról szóló CXXVII. törvény 58.§-ra tekintettel a felek határozott időre szóló
elszámolásban állapodnak meg.
VI.3. A teljesítés igazolás tekintetében a Kbt. 130. § (1) bekezdése érvényesül. A Kereskedő
számláját a Felhasználó kizárólag postai úton fogadja.
Felhasználó csak a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló törvény előírásainak
megfelelő, a hatályos szerződés alapján kiállított, teljesítést igazoló okmányokkal együtt megküldött
számlát fogad el.
A számla határidőre történő kifizetésének feltétele, hogy a számla:
tartalmazza a rendelési számot, vagy szerződés számot,
megfeleljen a hatályos jogszabályi előírásoknak,
tartalmazza a szerződés tartalmának megfelelő TESZOR számot,
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-

mellékleteként csatolják a Felhasználó képviselője által aláírt eredeti/ másolt
teljesítésigazolást és a teljesítésre vonatkozó részletes elszámolást.

A számlát a Vértesi Erőmű Zrt. nevére és címére (2840 Oroszlány, Külterület, 0718/10 hrsz.) kell
kiállítani, és az MVM KONTÓ Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Központ Zrt. 7031 Paks, Pf.
152. levélcímre postázandó.
VI.4. A Felhasználó késedelmes fizetése esetén a Kereskedőnek jogában áll a késedelemmel
érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi
kamatot felszámítani.
VI.5. Felhasználó felhívja Kereskedő figyelmét, hogy jelen szerződés előzményeként lefolytatott
közbeszerzési eljárás közvetlen megvalósításához kapcsolódóan megkötött valamennyi Kereskedői
szerződés esetében a Kereskedőnek alvállalkozóját (alvállalkozóit) tájékoztatnia kell arról, hogy a
közöttük létrejött szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCII. törvény („Art.”) 36/A. § rendelkezésének hatálya alá esik.
A számlához csatolni kell a Felhasználó által is aláírt teljesítésigazolást, valamint Kereskedőnek
igazolnia kell, hogy megfelel az Art. 36/A § (köztartozás mentesség) feltételeinek. A számlázási és
fizetési feltételek bármelyikének elmaradása esetén – annak pótlásáig-, a számla értékét a
Felhasználónak nem áll módjában kiegyenlíteni.
VI.6. Amennyiben a fizetési feltétel alapján számított fizetési határidő szabadnapra, ünnepnapra,
illetve munkaszüneti napra esik, a fizetési határidő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény („Ptk.”) 8: 3. § alapján a következő munkanapon jár le.
Kereskedő kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Kereskedő adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak

VII. A SZERZŐDÉSSZEGÉS KÖVETKEZMÉNYEI

VII.1. Amennyiben a szerződéses kötelezettségét a Kereskedő nem, vagy nem szerződésszerűen
teljesíti, a Kereskedővel szemben az alábbi szankciók érvényesíthetők:
o megrendeléstől való elállás,
o a szerződés azonnali hatályú felmondása,
o nem szerződésszerű teljesítés esetén a nyertes Kereskedő a késedelem minden
naptári napja után …… kWh/év mennyiségű villamos energia forintban
meghatározott nettó ellenértéke 366-od részének a kétszeresét fizeti naponta
kötbérként az Felhasználónak (Vevőnek) kártérítés érvényesítése.
VII.2. A Kereskedő szerződésszegő magatartásának minősül és a Felhasználó részéről a
megrendeléstől való elállásra, vagy azonnali felmondásra okot adó körülmény különösen:
Kereskedő a fogyasztási helyek saját mérlegkörébe történő bejelentését az előírt határidőre nem
teljesíti, vagy Felhasználót a szerződés lejárta előtt onnan kellő ok nélkül kijelenti.
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VII.3. Amennyiben a Kereskedő részben vagy egészben elmulasztja a szerződésben vállalt
kötelezettségeinek a teljesítési határidőn belüli teljesítését, vagy nem teljesít, úgy – a Felhasználó
szerződésszegésből fakadó egyéb kárigényen túl – a VII.1. pont szerinti szankciók érvényesítésére
jogosult.
Felhasználó jogosult a szerződést felmondani – ha szükséges, olyan határidővel, amely lehetővé
teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha
- a Kereskedő társaságában közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt 56. § (1) bekezdés k)
pontjában meghatározott feltételeknek.
- a vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaságban, amely nem felel meg a Kbt 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
feltételeknek.
Ebben az esetben a Kereskedő a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás
szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
VII.4. A teljesítésigazolásban a Felhasználó jogosult a kötbérezésre okot adó tényeket,
körülményeket feltüntetni. Felhasználó jogosult a VII.1. pontban, megjelölt kötbérről kötbérterhelő
levelet kiállítani, melynek összegét annak kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles
megfizetni a Kereskedő.
VII.5. A Felhasználó kötbér igényének érvényesítése esetén a késedelmi kötbér, esetére kikötött
kötbér érvényesítését megalapozó esemény bekövetkeztét, a kötbér alapját meghatározó termékeket,
szolgáltatásokat, eseményeket és a vetítési alapot – a késedelem illetve hibás teljesítés, vagy
elmaradás körülményeinek feltüntetésével – írásban közöli a Kereskedővel.
Felhasználó kötbérigényének érvényesítése nem jelenti a Felhasználó egyéb igényeinek elvesztését.
Felhasználó a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti a Kereskedővel szemben.
VII.6. Kereskedő a Felhasználó igazolt és nem vitatott fizetési késedelme esetén, a Felhasználó
részére előzetesen a szerződés X.3. pontjában megjelölt kapcsolattartó részére megküldött írásbeli
fizetési felszólítás kézhezvételét követően, 5 munkanapon belül, – amennyiben ezen, határidőn belül
sem történik meg a fizetés –, jogosult a villamos áram értékesítést felfüggeszteni.
VII.7. Felhasználó tájékozatja Kereskedőt arról, hogy esetleges szerződésszegése esetén a
Felhasználó által kötendő új szerződéskötésből adódó kárát az alábbi módon határozza meg:
A Felhasználó által kötött új szerződés és az eredeti szerződés villamos energia egységára közötti
különbségnek és az eredeti szerződésből még át nem vett villamos energia mennyiségnek a szorzata.
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VIII. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG, TITOKTARTÁS

VIII.1. A Kereskedőnek és a Felhasználónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy
közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a
szerződés keretében vagy ezekkel kapcsolatban merül fel. Minden, a szerződés megkötése után
felmerülő – a szerződés alapján létrejött megrendelés teljesítését akadályozó – körülményről a felek
kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.
VIII.2. A Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos információkat,
egyéb adatokat - kivéve a közérdekű adatnak minősülő információt és egyéb, a vonatkozó
jogszabályokban meghatározott eseteket - csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet
nyilvánosságra hozni, azok kizárólag a szerződés teljesítésére használhatók fel.
VIII.3. Felek kijelentik, hogy a szerződés kapcsán tudomásukra jutott titkot megőrzik, azokkal
kapcsolatban a vonatkozó jogszabályok szerint járnak el.
VIII.4. A Kereskedő hozzájárul ahhoz, hogy az MVM elismert vállalatcsoport uralkodó tagja, az
MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1031 Budapest,
Szentendrei út 207-209.; Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041828.; rövidített neve: MVM Zrt.) – az
MVM Csoport irányítása és az egységes üzleti koncepció megvalósítása érdekében –, valamint a
Felhasználó számláit szerződés alapján kezelő MVM KONTÓ Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató
Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 7030 Paks, Gagarin utca 1.;
Cégjegyzékszáma: Cg. 17-10-001241; rövidített neve: MVM KONTÓ Zrt.) a jelen szerződésbe
betekintsen, az abban foglaltakat megismerje. Az MVM Zrt.-t és az MVM KONTÓ Zrt.-t a
megismert és átadott adatok tekintetében a Felhasználóval azonos titoktartási kötelezettség terheli,
amely kötelezettség megsértése esetén a Vállalkozóval szemben a Felhasználó köteles helytállni.

IX. ALVÁLLALKOZÓ IGÉNYBEVÉTELE

IX.1. A Kereskedő a vállalkozás teljesítése céljából a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv.
rendelkezéseire, valamint benyújtott, nyertes ajánlatára figyelemmel jogosult alvállalkozókat
igénybe venni. A Kereskedő a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga
végezte volna, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén, pedig felelős minden olyan kárért is,
amely anélkül nem következett volna be. Alvállalkozó alkalmazásához a Kereskedő köteles a
Felhasználó írásbeli hozzájárulását kérni, és a teljesítési helyszínre történő belépéshez írásbeli
engedélyt kérni.
X. FELEK KAPCSOLATTARTÁSA

X.1. A Felhasználó egy felelős személyt nevez ki, aki a szerződés megvalósításáért felelős, azzal a
felhatalmazással, hogy ő az elsődleges kapcsolattartó személy, és aki egy munkanapon belül, illetve
sürgős esetben haladéktalanul írásban válaszol Kereskedő felvetéseire.
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X.2. A Kereskedő kinevez egy felelős személyt, aki a szerződés megvalósításáért folyamatosan
felelős, azzal a felhatalmazással, hogy ő az elsődleges kapcsolattartó személy, és aki egy
munkanapon belül, illetve sürgős esetben haladéktalanul írásban válaszol Felhasználó felvetéseire.
X.3. Az elsődleges kapcsolattartó személynek joga van kijelölni további kapcsolattartó személyeket,
ezek kijelöléséről időben kell értesíteniük a másik felet.
- A Felhasználó oldaláról elsődleges kapcsolattartó személy:
név:
cím:
telefon:
telefax:
mobil:
email:

Varga Tibor
2840 Oroszlány, 0718/10 hrsz., levelezés: 2841. Oroszlány, Pf. 23.
+36/34/360-255/33-76
+36/34/361-199
+36/20/420-3317

- A Kereskedő oldaláról elsődleges kapcsolattartó személy:
név:
beosztás:
email:
telefax:
mobil:

X.4. A Felek megállapodnak abban, hogy egymással minden nyilatkozatot írásban (sürgősség esetén
faxon, de minden esetben ajánlott, tértivevényes postai küldeményként is megküldve) közölnek az
eseti Felhasználó, illetve annak visszaigazolása kézbesítése kivételével, melyeknél a faxon, illetve
e-mailben való szabályos küldés megfelelő közlésnek minősül, postai küldés nem szükséges.
X.5. A Felek nyilatkozatait az alábbiak szerint kell közöltnek tekinteni:
•
•

ajánlott tértivevényes küldeményként vagy gyorsposta illetve más futárszolgálat útján
történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában,
faxlevélben történő megküldés esetén a küldő faxgépén történő írásbeli visszaigazolási
üzenet (OK) megjelenésével vagy e-mail üzenetnél e-mail-ben történő visszaigazolásával

XI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK, VIS MAIOR

XI.1. Jelen szerződés módosítása és kiegészítése írásos formában a Felek egyetértésével, a …. §-a
alapján lehetséges.
Nem minősül szerződés-módosításnak a felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így
különösen a nevében, székhelyében, képviselőiben, számlavezető bankjában, bankszámlaszámában
bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és kapcsolattartó
adataiban bekövetkező változás.
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Az említett változásról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől függően –, vagy
előzetesen írásban, 10 napos határidővel, vagy a változás bekövetkezését/bejegyzését követő 10
napon belül köteles értesíteni.
XI.2. A szerződés rendelkezéseinek a Kereskedő alkalmazottai, alvállalkozói, illetve egyéb
közreműködői részéről történő megismertetése, betartatása, illetve a betartásának ellenőrzése a
Kereskedő kötelessége, illetve felelőssége.
XI.3. Kereskedő nem felelős a szerződésszegésért, ha a szerződésszegés oka vis maior eredménye.
Kereskedő csak abban az esetben hivatkozhat vis maiorra, ha értesítette a Felhasználót a vis maior
eseményről, annak okairól és várható időtartamáról.
A szerződésben meghatározott, a vis
maior eseménnyel érintett határidőket a vis maior időtartamával a Felek külön megállapodásban
módosítják. Vis maiornak minősül a Felek működési körén kívüli, külső esemény, amely ésszerűen
nem elhárítható vagy kikerülhető, és amely a szerződés teljesítését valamely szerződő fél számára
ideiglenesen vagy véglegesen lehetetlenné teszi (pl. földrengés, árvíz, háború, természeti
katasztrófa). Bármely Fél, amely vis maiorra hivatkozik, köteles a másik Felet az aktuális vis maior
eseményről haladéktalanul, illetve, ha a vis maior esemény az értesítés lehetőségét kizárja, az
értesítés lehetővé válását követően haladéktalanul írásban értesíteni. Ezen írásos értesítésnek
tartalmaznia kell az esemény jellemzőit és annak a jelen szerződés teljesítésére gyakorolt hatását,
valamint a késedelem miatt a teljesítés várható időpontját. Amennyiben a Felek között vita alakul
ki arról, hogy egy adott helyzetben vis maior következett-e be, békésen rendezik, ha ez nem vezet
eredményre, a Felek jogosultak XI. 5. pontban illetékesnek megjelölt bíróságokhoz fordulni.
XI.4. A szerződés elválaszthatatlan részét képezi a mellékletek. Amennyiben a jelen szerződés és a
mellékletek szövegezése között tartalmi eltérés, ellentmondás, hiányosság fordul elő, úgy vitás
esetben a szerződés tartalma és értelmezése az irányadó, melyet Felek elfogadnak.
XI.5. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződéssel összefüggésben kialakult vitájukat elsősorban
békés úton, egyeztető tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez az egyeztető
tárgyalások kezdetétől számított 30 napon belül nem vezet eredményre, és az alkalmazandó
jogszabályok alapján a Felek vitájának elbírálására a Tatabányai Járásbíróság és a Tatabányai
Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki a per tárgyától, illetve a pertárgy értékétől függően.

XI.10. Kereskedő kötelezettséget vállal, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, melyek a …. pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merülnek fel, és melyek a Kereskedő adóköteles jövedelmének csökkentésére
alkalmasak.
XI.11. A Felek megállapodnak abban, hogy a Kereskedő részére átadott dokumentációkat, adatokat
vagy a jelen Szerződés teljesítéséből adódó tudomására jutott egyéb információkat Kereskedő a
Felhasználó hozzájárulása nélkül nem hozhatja nyilvánosságra. Ez a tilalom vonatkozik a
létesítményekre, azok állagára, állapotára, kihasználtságára, termelési információkra, gazdasági
adatokra, különös tekintettel árakra, költségekre.
XI.12. Kereskedő hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználó a közzétételi kötelezettségének teljesítése
keretében közzétegye a jelen szerződésnek a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: a törvény) 2. § (3) bekezdésében
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meghatározott adatait, amennyiben a szerződés értéke, vagy a szerződéses partnerrel egy
költségvetési évben kötött azonos tárgyú szerződések együttes értéke eléri a törvény 2. § (3)
bekezdésében hivatkozott értékhatárt.
XI.13. Kereskedő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Felhasználó számára megismerhetővé teszi és a …. szerinti ügyletekről a
Felhasználót haladéktalanul értesíti.
XI.14. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. rendelkezései az
irányadók.
Felek a fenti szerződést elolvasták megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag írták alá.

Oroszlány, 2016.

………………………………………..
Vértesi Erőmű Zrt.
Felhasználó

……….…………………………..
…
Kereskedő

A szerződés megkötése esetén a következő Mellékletek kerülnek csatolásra:
-

1. sz. melléklet műszaki leírás
2. sz. melléklet ajánlati dokumentáció
…….
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