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ASZERZODO FELEK ADATAI

A Vevő adatai:

ALFOLDVÍZ Regionális Víziközmű -szolgátltatő Zátrtkörűen Működő
Részvénytársasá g (rtivid neve ALFOLDYLZ Zrt.)

Székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.

Statisztikai jelzőszáma: 1 3 1 00 8 8 7-3 600- 1 1 4 -0 4

Adószám: 13100887 -2-04

P énzforgalmi számlas záma: I 0402609 -26017 989 -00000000

Képviseli: dr. Csák Gyula vezérigazgatő

Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.

Az Eladti adatai:

E.ON Energiakereskedelmi Kft.

Székhely: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.

Levelezési cím: 1051 Budapest, Széchenyi István tér7-8.

Cégegyzék szám; 01 09 1 81 155

Adószám: 247 65648-2-4I

Statisztikai jelzőszám: 247 6 5 648 -3 5 1 4- 1 1 3 -0 1

Számlav ezető pénzintézet : Deutsche B ank

Banksz ám|aszám: 1 63 00000- 040 12498-90206425

Számla kiállítási cím: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.

Képviseli: Lehoczki Balázs

1. Er,ÓzivrÉNy

1.1 Vevő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről sző|ő 2O1I. évi CVIII. törvény

(továbbiakban: ,,Kbt.'') 83. s alapján,,Alft)ldvíz Zrt. részére a2015. október 01. (6:00)

CET - 2016. október 01. (6:00) CET időszakra vonatkozőan, a magyar átviteli

bá|őzaton folyamatosan rendelkezésre á||ő, szabványos (MSZ 164812000) minőségű

ftildgázenergia száIlitása teljes ellátás alapű foldgáz szállítási szerződés keretében"

tátgyában nyílt közbeszerzési eljárást (továbbiakban: ,,Közbeszerzési eljárás'') folytatott

le. Eladó' mint Ajánlattevo a fenti KözbeszerzésiEljáráson ajánlatot tett. Figyelemmel

arra, hogy Vevo Eladó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként a Felek a Kbt. szerinti

törvényes határidőn belül szerződést kötnek egymással.
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r.2 Annak okán, hogy jelen szerződést a Felek a közbeszerzési szabályok megtartásáva|
kötötték meg egymással, a Felek kijelentik, hogy teljes megállapodásukat nemkizfuőlag
jelen szerződés törzsszövege tartalmazza. A közbeszerzési eljárás során keletkezett
iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részeit
képezik, azzal egyitt olvasandók és értelmezendők' különös tekintettel az alábbi
dokumentumokra:

Kiegészitő tájékoztatásra adott ajánlatkérői válaszok (amennyiben erre sor keriilt);

Ajánlati Felhívás;

Dokumentáció;

Eladó nyertes ajánlatának teljes tar1alma a Kbt. 73. $-ának (1) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel.

A fenti, említett dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely
eltérés' ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája
(említési sorrendben a legmagasabb rendűvel kezdve) a következő: (i) jelen Szerződés;
(i1) az esetleges kiegészítő tájékoztatás kérésére adott ajánlatkérői válaszok; (iii) az
Ajánlati Felhívás és Dokumentáció; (iv) Eladó, mint Ajánlattevő nyertes ajánlata.
Felek rögzítik, hogy a fent említett dokumentumok fizlkailag ugyan nem kerülnek
csatolásra a Szerződés törzsszövegéhez, ám mindkétFé| számára ismert azoktartalma.

ÉnrBr,nrEzo RENDELKEZÉSEK

Amennyiben a szövegösszefiiggésből más nem következik, a jelen Szerződésben
használt fogalmak az alábbiakban rijgzitett jelentéssel bímak, amennyiben jogszabály
eltérést nem engedő (kógens) rendelkezése a lentebb írtak kapcsán eltérő definíciót
taflalmaz:

Átadás-átvételi pont: az átad,ásnál a ftjldgáz mennyiségi és minőségi átadás-átvételi
ponda: a Vevőt kiszolgáló és aZ Elosztó tulajdonában és üzemeltetésében lévő
elszámoló gázmérő. A foldgáz tulajdonjoga az elszámolő gázmérő kilépő csonkján száll
át a Vevore;

Elosztó: a 2008. évi XL. törvény szerinti foldgáz elosztó hálőzat üzemeltetési
engedéllyel rendelkező társaság, aki a fogyasztóval közvetlen kapcsolatban álI

Eltérő minőségű ftld,gázz a szeruődés 13.l. pontban megadott minőségi jellemzőket
nem teljesítő foldgá7'

Forráshiány: a ftildgázrendszer azon állapota, amikor a fogyasztási igények tartósan
meghaladják a forrás mennyiségét és nincs lehetőség a gázrendszer igény szerinti
fonás - fo gy asztás e g y ens ú l yának he l yre ál lítás ár a;

Földgáz: olyan természetes éghető Eáz, amely megfelel aZ MSZ 1648:2000
szabványnak. Jelen szerződésben szereplő minden ft|dgáz mennyiség adat gáztechnikai
normál állapotban, 288,15'K (15 'C) hőmérsékleten és 101 ,325 kPa nyomáson értendő;

Fűtőértékz a száraz ftildgáznak az MSZ 2373 szabvány szerint méft, és gáztechnikai
normál ál lapotú köbméte rre me ghatát ozott frítőértéke ;

Gázdíjz a Felek által kölcsönösen elfogadott fajlagos díj HUF/MJ-ban kifejezve;

Gázév: az adott év július L-ei gáznaptól a következő évjúnius 30-ai gáznapig terjedő
időszak;
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Gázhónapz a naptári hónapok első napjának reggel 6:00 őrájától a következő naptári
hónap első napjának reggel 06:00 őrájáigterjedő időszak;

Gáznapz atárgynap reggel 06:00 őrájátől a következő nap reggel 06:00 őrájáig terjedő
idószak;

GET: a szerződés megkötésekor a foldgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény és
annak módosításai;

Korlátozás: a hatályos jogszabályok szerint értelmezendő izemzavar vagy fonáshiány
m i att s zük s é g e s s é vál t fo gya s ztáskorláto zás ;

Lekötött ófai teljesítmény: a Vevo által lekötött és az Eladó által az átadás-átvételi
ponton rendelkezésre tartott teljesítmény (m3lh vagy MJlh)-ban;

Létesítmény csoport: adott mérési pont (PoD) alatttalálható gázmétő-órák összessége

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH): az oMH (országos
Mérésügyi Hivatal) általános j ogutódj a;

MEKH: Magyar Energetikai és Közmű -szabá|yozási Hivatal;

Minőségi hiba: azBladő hibájából minőségi hibás a teljesítés akkor, ha a szerződésben
kikötött minőségtől azEladő hibájából ott meghatározott mértéket (a fritőérték +/-S%o-os

ingadozása) meghaladó eltérés á11 fenn. A minőségi' hiba időtartama az az időszak,
amely a vizsgált és kifogásolt minta vételének napját mege\őzÍ\ utolsó mérési naptól a
minőségi hiba megszüntetésének - vagy a szerződés módosításának - napjáigtart;

Működési engedély: az engedéIyhez kötött gázipari tevékenységek folyatására a
MEKH által kiadott működési engedély:

Nem normál üzemmenet a gázátadő állomásonz az aZ állapot, amikor a gázátado
állomás nyomásszabályozői, nyomásvédelm| gázmelegítési és mérési berendezései
közül egy' vagy több meghibásodik, nem üzemszerúenműködik;

Rendelkezésre állási hiba: a foldgáz szerződés szerinti folyamatos Eladó általi
rendelkezésre bocsátásának az Eladő hibájából történő elmulasztása, vagy a foldgáz
átadásának az EIadő által i indoko latlan korlátozása, szünete lteté se ;

Rendszerirányító: a 2008. évi XL. törvény szerinti fo\dgáz rendszerirányítási
működési engedéllyel rendelkező társaság;

Specifikáciő: a közszolgáltatású foldgéura az MSZ 1648:2000 szabvány, illetve jelen
szerző dés szerint me ghatár ozott minő s é gi követelm ények ;

Szállítró: a GET szerinti foldgázszállítási működési engedéllyel rendelkező társaság;

Szerződött éves mennyiség: a géuévre leszeruődött, a szerződés 1. sz. mellékletében
me ghatár o zott m e nnyi s é g ;

Tároló: a GET szerinti foldgáz ftildalatti tárolási működési engedéllyel rendelkező
társaság;

Üxsz: Magyar Energetikai és Közmű-szabáIyozási Hivatal (MEKH) által jóváhagyott

',Magyar Földgázrendszer Üzemi és Kereskedelmi Szabályzata''-nak mindenkor
hatályos változata'"

IJz|etszabát|yzatz az e|adő éruényes, a Magyat Energetikai és Közm ú-szabáIyozási
H i vatal által 1 őv áha gyott F ól gáz Kere sk e de l mi Ü zletszab ály zata;

VHR: a szerződés megkötésekor a I9l2009. (I.30.) számu Kormányrendelet A
foldgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról;
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Vis major: olyan külső körülmény, amely bármelyik Fél teljesítését késlelteti, gátolja
vagy akadályozza, mely az ésszerű befolyásolhatóság határain kívül esik, és amelyet az
érintett Fél leg|obb tudása szerint megelőzni vagy e|hárítani nem tud.

3. AsZF.p(ZooÉs rÁncya És mŐraRTAMA

3.1 Jelen Szerződés teljes körűen tartalmazza a Felek közötti foldgáz átadás-átvétel
részletes szabályait. Az Eladó jelen Szerződés alapján kötelezettséget vállal a

Szerződésben meghatározott mennyiségű és minőség't fo|dgáz eladására a Vevő részére,
a Vevő áLtal megadott ütemezés szerint a Szerződés 1. sz. mellékletében részletezett
átadás-éúvételi pontokon. Az Eladó minden szükséges lépést megtesz annak érdekében,
hogy az Elosztói Engedélyesek a Szerződés szerinti foldgázszállítást befogadják'
jőváhagyják, illetve teljesítsék. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a teljes gázigény
szükségletétazEladőtőIszerzi be jelen szerződés időtar1ama a|attaz 1. sz. mellékletben
szereplő telephelyek vonatkozásában.

A Vevő az őt megillető a szerződés teljesítéséhez szükséges szállítói, táro|ői és elosztói
kapacitás gazdálkodás jogát átengedi az Eladőnak, aki azt közvetített szolgáltatásként
teljesíti a Vevőnek. Eladó jogosult az e|osztőhá|őzat-használati és jelen Szerződés
megbízottként történő összevont kezelésére.

A Vevő a Szerződés szerinti foldgáz mennyiséget az Eladőtól átveszi és annak árát a
S zerződé sben fo gl altaknak me gfe l elő en az Eladő számár a m e gfi zeti.

3.2 A szerződés az aláírása napján lép hatályba, a szolgáltatás megkezdésének időpontja:
2015. október 01. napján 06:00 óra

Aszerződés2016. október 01. napján 06:00 őráigtartő meghatározott időtartamra szól.

3.3. Felek rogzít1k, hogy a szerzódés megkötése, és teljesítése során a kozbeszerzésekre
vonatkozó szabá|yozás céljával összhangban, a közbeszetzési alapelveinek tiszteletben
1artásával [Kbt. 2. $] kell eljámi.

4.

4.r

4.2

SZERZODOTT MENNYISEG ES TELJESITMENY
Teljesítés helyei: a Vevő I. számu mellékletben felsorolt telephelyei (fogyasztási
helyek)

A szerződött foldgáz mennyisége: a szerzódött éves mennyiséget a Vevő összes
te l ephelyére vonatkoz ő an az 1 . sz. me l lék|et tartalmazza.

A Szerződtitt Éves Ftildgáz Mennyiség: 10.503 GJ.

A Vevőt nem terheli sem havi sem éves mennyiségi toleranciasáv tartása, továbbá nincs
minimális mennyiségű kötelező átvételi kötelezettsége sem. A szerződött mennyiség
alatt vagy ftjlött elfogyasztott földgáz mennyiséget szerződéses áron köteles a Eladónak
megfizetni.

AzEladő kötelezi magát ana, hogy az általabeszerzett foldgáz-mennyiségekből a Vevő
tényleges felhaszná|ása szerinti mennyiséget szállít a 3.2' pontban meghatározott
időtartamban.

A Vevő ellátásához szükséges szerződéseket, megállapodásokat a földgázszállításj,
rendszerirányítási, aZ elosztói, illetve a tárolói működési engedélyesekkel vevo
képviseletében és megbízottjaként Eladó köti meg. Vevő ezen szerződések megkötésére
a szerződés teljesítése érdekében teljes körűen és feltétlenül meghatalmazza Eladót.
Eladó feladata a kapacitás éúadás-átvétellel kapcsolatos további ügyintézés teljes körű
1ebonyolítása, a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
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4.6 Vevő a szerződés hatálya aIátartoző fogyasztási helyeinek számát módosíthatja. Vevő

köte1es a fogyasztási helyek számának vá\tozásárő| a jogszabályi rendelkezésekben,

szabáIyzatokban előírt határidők betartásával Eladót írásban értesíteni. Eladó köteles a

bejelentett vá|toztatásokat tudomásul venni, és azok szerint eljámi.

5. LEKÖTorr r'q.pACITÁS

5.1 A szerződéses időszakra lekötött kapacitás adatokat az I. sz. melléklet tarta|mazza.

5.2 Afoldgáz minősége

A szerzódésben meghatározot1mennyiségeket azMsZ 1648:2000 szabvány szerint 15
oC és 101 .325 kPareferencia körülményeken kell érte|meznim3-b"n (gnm'). A Földgáz

szagosított formában kerül átadásra a Vevőnek. A Felek a Fogyasztási helyekÍe az

alábbiakba n r ö gzítik a Szerző dótt Fűtő érték et a szerző dé se s idő szakra :

A SzerzódottFűtőérték valamennyi fogyasztási hely esetében: 34 MJ/gnm3]

A tényleges szerződött fiítőértékek a szá|lítói engedélyes által kiadott' az adott gázévre

érvényes

Minőségi Elszámolási Rendben (MER) publikált, gázátadő-állomásra érvényes átlag

fiitőértékekkel e gyeznek meg.

6. sZF,F(ZÓDÉsns rÖlocÁZ 
^RA

Gázdíj:

A szerződéses időszak a|att a foldgáz ára ftx 2,42 FtllNI.J .

6.I.2 A gazdíj nem tartalmazza a szerződésszegés miatti kotbért és pótdíjat, valamint a

fo1dgáz eladást terhelő jogszabá|y szerinti adókat (energiaadó' AFA, stb.) és az

egyéb állami befizetési kötelezettségeket.

6.I.3 Az ár nem tartalmazza a Vevő nem szerződésszerű vételezéséből eredő pótdíjakat,

bírságokat, btintetéseket.

Rendszerhasználati díjak

6.2.l Kapacitás Jekiitési díj

A fizetendő éves kapacitás-lekötési dij az egységnyi teljesítménydíj és az adoÍi gázévre

lekötött a I. sz. mellékletben meghatározott összes ftldgázteljesítmény szorzata.

A kapacitásdíj értéke a Magyar Energetikai és Közmú - Szabályozási Hivatal által

kozz|tett rendelet alapján történő váltóztatásakor a véitozás időpontjának hatályával
kiigazításra kerül.

Amennyiben a2. sz. melléklet szerinti lekötött teljesítmény egy Gázéven belül nő, az

ebből adódó éves teljesítménydíj-emelkedés 12 hőnapra lebontva a havi részszámla

részeként egyenlő részletekben fizetendő. Az év eltelt hónapjaira vonatkozó

teljesítménydíj emelkedés egy összegben fizetendő meg.

Az egységnyi teljesítménydíj értéke a I. sz. mellékelt szerinti számitás alapján az

ajánlitadáskor érvényes (2015. július 1. napjától hatályban lévő) rendszerhasználati

díjakkal: nettő 544 HUF/MJ/h/év.

6.2.2.Forgalmi díj

A dlj a rendszerhasználati és kereskedelmi költségek forgalommal arányos részét

tartalmazza. Aftzetendő forgalmi díj az egységnyi forgalmi díj és a ténylegesen átvett
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7.

GJ-ban kifej ezett gázmennyiség szorzata.
A forgalmi dij tarifája a Magyar Energetikai és Közmú _ Szabá|yozási Hivatal által
kozzétett rendelet alapján történő változtatásakor a változás időpontjának hatá|yával
kiigazitásra kerül.
Az egységnyi forgalmidíj értéke a 1. sz. mellékelt szerinti számitás alapján az
ajánlatadáskor érvényes (2015. július 1. napjától hatályban lévő) rendszerhasználati
díjakkal: nettó 91,3 HUF/GJ.

IGÉNYBEJELENTÉS
A Vevő telephelyeire azEladő ad napi igénybejelentést. A Felek megállapodnak' hogy
az igénybejelentésekből adódó nominálási, illetve kiegyensúlyozási pótdíj az Eladőt
terheli.

A Vevő vál|a\ja,hogy tájékoztatőjelleggel minden fogyasztásbanvárhatőjelentős
v áltozásr ől informálj a az Eladót.

AZF,LsZÁtvtolÁs, A SzÁMrnzns És n FIZETÉS RENDJE

A 20 m3lőra és a 100 m3lőrát el nem éró névleges mérőteljesítmény közötti
felhasználási helyek esetében a tárgyhót követő hónapban az elosztói leolvasási
ütemterv szerinti napon történik a mérőál|ás rögzítése. A 100 m3l&a névleges
mérőteljesítmény vagy a feletti felhasználási helyeken távleolvasással' az órai és napi
adatok következő gáznapontörténő megküldésével történik a mérés rögzítése.

A szám\a formailag és tartalmilag meg kell, hogy feleljen a hatályos számviteli és adó
jogszabályoknak. A számlatarta\mazza a foldgáz árát és a számla kibocsátásának napján
hatályos jogszabályok szerint afoldgáz eladást terhelő adót (energiaadő, stb.), pótlékot
és egyéb fizetési kötelezettséget.

Eladó váIla\1a, hogy nem ftzet, illetve számol el a szerződés teljesítésével
összefliggésben olyan költségeket' melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

Eladó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.$ (5) bekezdés szerinti
ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.

Kapacitás-lekötési díj számla:

A dij 12 havi egyenlő részletben, havonta előre fizetendő.

AzEladő kapacitás-lekötéSi díj (teljesítménydíj) számlát bocsát ki a tárgyhót megelőző
hónap 15. napjáig, vagy munkaszüneti nap esetén az azt követő első munkanapon a

Szerzodés szerinti kapacitás-lekötési díj havi összegéről.

Fizetési határidő: a Kbt. 130. $-a szerint' illetve a Ptk. 6:130.$ szerint a számla
kézhezvételétő| számított 30 napon belül, figyelemme| az Art.361'4.. $-ra

Gázdíj számlao forgalmi díj számla:

A felhasznált fo|dgáz mennyiség ellenértékét, a forgalommal arányos
rendszerhasznáIati díjakat, valamint az energtaadót, egyéb adókat taltalmazo számlát
Eladó a tárgyhőt követően kiállítva küldi meg Vevőnek. Szám|a kiállítás a

tárgyhónapot követő hónap 20-ig, vagy munkaszüneti nap esetén az azt követő első
munkanapon.
Amennyiben a tényleges leolvasású helyek esetében a tárgyhavi mérőleolvasások a
tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig nem érkeznek be az Eladőhoz a kapcsolódó

8.
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Elosztótól, ugy az Eladó jogosult az adott Vevő tekintetében az éves megadott mennyiség
1ll2-dtészére számlát kibocsátani. A tárgyhónapot követő hónap 15. napja után beérkező
mérőleolvasások eredményei a következő elszámoló szám|éhan kerülnek
figyelembevételre.

A beszerzés tárgya szerinti fogyasztási helyek vonatkozásában elszámolási
időszakonként, a szerződésben rögzítettek szerinti Vevő számára - Létesítmény-
csoportonként _ külön-külon kerül kiállításra a III.1.2)ld) pont szerinti számla. Az
elszámolási időszakonkéntkiállításra kerülő számlák tartalmazzák aZ egyes számlákhoz
tartoző valamennyi fogyasztási hely tárgyidőszakra vonatkozó fogyasztási és
költségadatait.
Az egyes számlák mellékleteként _ a számlával érintett - fogyasztási helyenkénti
bontásban, a dokumentációban kozzétett módon, részletezéste kerülnek az adott
e 1 számolási idő szakra v onatkoző fo gyasztás i é s költsé gadatok.

Fizetési határidő: a Kbt. 130. $-a szerint, illetve a Ptk.6:130.$ szerint a számla
kézhezvételétól számított 30 napon belül, figyelemme| az Art.361A.. $-ra

8.7. Fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat számitása a Kbt. 127. s (4) bekezdése
alapján alkalmazandó Polgári Törvénykönyvről szőlő 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:155.

$ szerint történik. A késedelmi kamat fizetési kötelezettség kezdő időpontja a számla
ftzetési határidej én ek lej ártát követő nap.

8.8. A késedelmi kamatot a kamatterhelo levél kézl'rczvételét követő 30 napon belül kell
teljesíteni.

8.9. A fizetés módja az EIadó által kibocsátott számlán, vagy egyéb bizonylaton megjelölt
bankszámlára, ennek hiányában a jelen szerződés 1. pontjában rogzített bankszámlára
történő banki átutalás.

8.10. A ftzetés teljesítésének napja az átutalás Eladó számlájára érkezésének napja.

9. sZEP(ZőDÉsszpcÉSESETEI

9.l. A Felek jelen szerződésben vállalt kötelezettségeinek megszegése, így különösen a
teljesítés elmulasztása, a hibás teljesítés kötbér éS kártérítés fizetési kötelezettséget
keletkeztet, illetve a Szerződés másik Fél által történő rendkíviili felmondását alapozza
meg a Szerzodésben foglaltak szerint.

A jelen pontban rögzített szerződésszegési esetek és azok itt előírt következményei nem
érintik a jelen Szerződés bármely más pontjában meghatározott szerződésszegési eseteket,
illetve az azokhoz fiizött jogkövetkezményeket.

9.2. A szerződő Felek a Szerzódés 10. pontjában meghatározott mér1ékű kötbéfi, illetve
pótdíjat lartoznak ftzetni,ha a Szerződésben vállalt kötelezettségeiket nem teljesítik.

9.3 . Szerződéss zegést követ eI az Eladő különösen:

- Minőségi Hibás teljesítés.
- a nem megszakítható foldgáz teljesítmény átadásának indok nélküli Vagy

j o gel lene s korlátozása, il l. szünetelteté se,

- saját hibájából a szerzódött mennyiségnél kisebb mennyiség rendelkezésre
bocsátása esetén.

9.4. Szerződésszegést követ el a Vevő különösen:

- fizetési kötelezettség teljesítésének elmulasztása
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- ha az Eladó vagy közremúködő megbizottja foldgáz ellátórendszetén saját

hibáj ából izemzav art okoz.

9.5. Nem minősül szerződésszegésnek, és a Felek egyikét sem terheli felelősség, ha a

foldgáz átadás - átv étel c s ökkenté s ének v agy szünete lteté sének oka :

- Korlátozás vagy megszakítás, amelyet a Rendszerirányítő vagy aZ Elosztó rendelt

el. A ftildgázteljesítmények korlátozási besorolását a2. sz. melléklet tartalmazza.
- Vis Maior (A mát teljesített szo|gáltatásokkal szembeni pénzftzetési

kötelezettséget aVis Maior nem érinti - kifejezetten nem ideértve azt az esetet, ha

Eladó megbízottj a, drvállalkozőja vagy egyéb, nem Vevő felelősségi körébe

tartoző, de Eladó érdekében vagy engedélyével tevékenykedő harmadik személy
okoz üzemzavart.)

- Előzetesen egyeztetett tervszerű karbantatlás az 3. sz. melléklet szerint
- Az átadás vagy átvétel szerződésszerű megtagadása.

9.5.1.Gázfor:rás-hiány esetén a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által
jóváhagyottkor|átozási sorrend és szabályozás szerint a Vevore vonatkozó korlátozási
kategória alapján, a korlátozás alá vonhatő gázte|jesítmény mér1ékéig a Vevő ellátása

korlátozható.

Amennyiben a Rendszerirányítő vagy aZ érintett Elosztó korIátozást vagy megszakitást
rendelt el a vonatkoző jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően, akkor atervezett,
de nem engedé|yezett száLlitás tekintetében a Felek a Ptk. lehetetlenülésre irányadó

szabályai szerint járnak el, és az érintett gázmennyiség vonatkozásában nem tartoznak

egymásnak fizetési kötelezettséggel, és a lehetetlenülésse1 érintett időszakra eső

mennyiséggel a szerzódött mennyiség automatikusan csökken. Amennyiben a

korlátozás Vagy megszakításjogellenes volt' a Felek segítik egymást a felmerült káraik
megtérítéséért indult eljárásokban. Ha a Vevő által ellátott fogyasztő az elrendelt

korlátozást nem haitja végre, akkor az érintett Vevő jogszabályok szerinti pótdíjat
köteles megfi zetni az E\adőnak.

9.5.2.Vis maior bekövetkezése esetén a Felek az EIadő úzletszabáIyzatának irányadó

rendelkezései szerint jámak el.

9.5.3. A Vevő nem köteles a szabványon kívüli gázt átvenni, így ha a szabványon kívüli
gáz átvételét a Vevő visszautasítja, ez azEladő részérő| minősül szerződésszegésnek. A
szabványon kívüli gáz meru'ryiségével csökkenthető az éves mennyiség.

9.6. Felmondási okot keletkeztető súlyos szerződésszegés:

Súlyos szerződésszegés esetén a súlyos szerződésszegéssel érintett Fél a Szerződést a
szerződésszego Félhe z intézett egyoldalú j ognyilatko zatta| felmondhatj a.

9 .6.I . Súlyos szerződéss zegést k<jvet e| az Eladő, ha saj át hibáj ából :

- megsérti a 16. pontban foglalt kötelezettségvállalását, és ezze| a másik Félnek kárt

okoz,
- forrás, vagy rendszerhasználati szerződése a Szerződés hatálya alatt lejár, vagy

nem újítható meg,

- csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárásra vonatkoző bírősági határozat

hatályba lépését követő két munkanapon belül a Vevő ér1esítésének elmulasztása.

9 '6.2. Súlyos szerződésszegést követ el a Vevo, ha saját hibájából:

- 45 napon túli fizetési késedelembe esik,
- fo|dgáz átvételét 10 napot meghaladóanszerződésbe ütközően szünetelteti,
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- megsérti a 16. pontban foglalt kcitelezettségsállalásétt, és ezzel a másik félnek kárt
okoz,

- csod-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárásra vonatkoző birősági határozat
hatályba lépését követo két munkanapon belül a másik Fél értesítésének
elmulasztása.

9.7. Vevo jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerzodéssel érintett feladata ellátásárő|
gondoskodni tudjon - ha

- Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. $ (1) bekezdés k) pontjában
me ghatározott valamely feltétel ;

- Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%o-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. s (1) bekezdés k) pontjában
me ghatát o zott valame ly fe ltétel.

9.8. Felek rogzítik, hogy Vevő a felmondást közlő levélben köteles megjelölni, hogy
azonnali hatállyal vagy felmondási idő közbeiktatásával kívánja a szerzódést
megszüntetni. A fentiek szerinti felmondás esetén Eladó a szerződés megszűnése előtt
már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

10. ASZER'ZODES BIZTOSITEKAI

i 0.1. A Felek a szerződésszerű teljesítés biztosítékaként kötbért, kötnek ki.

A teljesítés jogszení megtagadása esetén a jogszerűen megtagadó fel terhére nem
keletkezik sem kötbérftzetési, sem kártérítési kötelezettség, de késedelmi kamat fizetési
kötelezettség sem.

10.2. Kötbér

10.2.I. A kötbér fizetési kötelezettség keletkezésének feltétele a szeruődésszegésen
túlmenően a szerződést megszegő Fél felróhatő magatartása.

I0.2.2' A szeruódésszegések esetén a következő kötbérftzetési kötelezettségek terhelik
az Eladót:

a) Meghiúsulási kötbér' amennyiben a szállitási késedelem aZ 5 naptári napot
meghaladja: a le nem szállitott mennyiség nettó vételárának20 %o-a,

b) Hibás teljesítési kötbér: nem a Szerződés 5.2 és 13. pontjában meghatátozotÍ
minőségben leszállított -mennyiség nettó vételárának 5 oÁ-a

A kötbért 30 napon belül kell megfizetni. A Vevő jogosult az elismert, egynemű és

lejár1 kötbér igényét a számlábabeszámítani. A jogosult a kötbéren felül követelheti az
azt me ghaladó mérték u i gazolt kárának me gtéríté sét i s.

10.3. Kártérítés

A károsult köteles a bekövetkezett káráről való tudomásszerzését követően
haladéktalanul a másik felet a káresetről értesíteni éS kártérítési igényét megfelelően
a|átámasztva beielenteni. A másik fél, ha akárokozás tényét' illetve felelősségét vitatja,
köteles 15 naptári napon belül egyeztetést kezdeményezni. Az egyeztetés
eredménytelensége esetén a ''Vitás kérdések rendezése'' fejezet rendelkezéseit kell
alkalmazni.
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11. A NEM MEGSZArÍrHnrÓ szor,cÁlrarÁs EnrrÉrpr,nr

1L1,. Az Eladó a szerződött, nem megszakítható őrai foldgaz teljesítmény maximumát a

szerződés teljes időtartama alatt köteles a Vevő rendelkezésére bocsátani' kivéve:

- Korlátozás, melyet a Rendszerirányító vagy az Elosztó rendelel,
- Vis maior
- E|őzetesen megállapodott karbantartás esetét és idotartamát.

1I.2. Elózetesen megállapodott karbantartás miatt a szo\gáItatást az Eladó kizárő|ag a Szállítő
és aZ Elosztó gázkimaradással járó szolgáltatás szüneteltetése vagy csökkentése

mértékéig csökkentheti vagy szüntetheti meg. Az Eladó közreműködik a

gázkimaradássaljáró karbantaftások időtartamának minimálisra csökkentésében.

l2. A FÖLDGÁz lrnxNYISÉG tuÉnÉsn

A fo|dgáz mennyisé gméré s a

megfelelően történik.

13. A FoLDGÁz tvtINosÉcI

vonatko zó rende l ete knek, elő írásoknak, szab ály zatoknak

JELLF,I,{aŐI _ a MINOSÉG nnÉnÉsn

13.1. A Vevő részére leszállított foldgázminősége megfelel azMSZ 1648:2000 szabvány 2H
jelű gázcsoportra vonatkozó előírásainak.

I3.2. A Vevő tudomásul veszi a foldrajzi elhelyezkedésből adódó esetleges ftítőérték

változást. Minőségi hibának tekintendő a fo|dgáz fűtőértéke - mint minőségi elem -

szempontjából' ha az kívül esik a szerződött ftitőérték +57o-os sávján, kivéve a 
',vis

maior" esetét.

13.3. A fo|dgázfrítőértéke és további minőségi jellemzői megÍ-elelnek a mindenkor érvényes

ÜKSZ' valamint a Szá|lítő és azB|osztő IJzletszabályzata szerint az adott átadás-átvételi

pontokhoz rendelt j ellemzőknek.

14. ÁranÁs-ÁrvÉrELIPoNT

Az átadásnál a ftldgáz mennyiségi és minőségi átadás-átvételi pontja:

a Vevőt kiszolgáló és azElosztó/Vevő tulajdonában és üzemeltetésében lévő elszámoló
gázméró. A földgáz tulajdonjoga az eLszámoló gázmérő kilépő csonkján száll át a

Vevőre.

15. A TELJESÍTÉs JOGSZERŰ uncraGADÁSA

Az e\játást és a feltételeket a 4. sz. melléklet brta|mazza.

16. A FELEK ÁLrALÁxos KoTELEZETTSÉcvÁlrarÁsar

16.l. A Vevő mindenkor betarda a vonatkoző jogszabályok, az Ürsz rendelkezéseit. A Vevő
vá|lalja, hogy a Szerződés időtartama alatt foldgáz-éttvételi tevékenységét az Eladó felé

Íbnntartja, kivéve az ezt akadályoző hatósági intézkedések esetét.

16.2. Az Eladó mindenkor betartja a vonatkoző jogszabályoknak, aztJKSZ'nek, a működési

engedélyének' iz|etszabáIyzatának és a rendszerhasználati szerződéseinek

rendelkezéseit.
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l6.3. Ertesítés és intézkedés

Az Eladő mindenkor a szakszerúen eljáró kereskedőtől adott helyzetben általában
elvárható magatartást köteles tanúsítani, így különösen:

- A Szerződés teljesítését veszéIyeztető eseményekről a Vevőt haladéktalanul
értesíteni'

- A Szerződés teljesítése érdekében megtenni minden tőle elvárható intézkedést.

16.4. A Felek a szetzódéskötést követően 5 munkanapon belül egyeztetik a Szerződés
teljesítését befolyásoló rendszerkarbantartások időpontját legkésőbb a kihirdetést követő
30 napon belül. Emellett územzavar esetén mindenben együttműködnek a közös
kárenyhítés érdekében.

16.5. A Felek kapcsolattartóit, és a kapcsolattartás rendjét a 5. számumelléklet tartalmazza.

16.6. A szerződés teljesítése során a Kbt. 128. s-tól a Kbt. 131. $-ig terjedő rendelkezések,
továbbá a Kbt. 125. s e)-O bekezdéseiben foglaltak értelemszerúen irányadók.

17. A szBRzooÉs nrÓuosÍrÁsa És MEGHoSSZABBÍTÁSA

A Szerződés csak közös megegyezéssel' írásban módosítható, a Ptk. és a Kbt.
szabá|yaival összhangban. A szerződés 5. szétmu mellékletében felsorolt kapcsolattartók
személyében vagy adataiban történő változás nem minősil szerződésmódosításnak,
Felek ezen adatok változását írásban kötelesek egymásnak jelezni, aZ arÍa okot adó
körülmény bekövetkezését követő 10 munkanapon belül.

18. A sZEF(ZooÉs FELMoNoÁsa ILLETVE MEGSZÚNÉsE

18.1' A Szerződés rendkívüli felmondássa|azonna|i hatállyalmegszüntethető' ha:

a) a Vevő' ill. Eladó ellen csődeljárás, vagy felszámolási eljárás jogerős elrendelésére
kerül sor' vagy végelszámolás alá kerül,

b) amennyiben bármelyik fel a jelen szerződésből eredo lényeges kötelezettségeit
ismételten vagy súlyosan megszegi (különösen jelen megállapodás 9.6. pontjában
foglalt esetekben, valamint a 22) pont alapján)' így különösen' ha Vevő fizetési
kötelezettségének azEladő által meghatározott póthatáridő alatt nem tesz eleget'

c) ha a Hivatal azE\adő működési engedélyét jogerősen visszavonja.

18.2. Bármelyik fél jogosult a szerződés rendkívüli felmondására abban az esetben, ha
valamely vis maior esemény 30 naptári napot meghaladó időtartamig folyamatosan,
megszakítás nélkül fennáll.

19. ÁrnuHÁzÁs

19.1. A Felek személyében bekövetkező változás a szolgáltatáshoz fuzód(5 érdekeket nem
sértheti sem annak nyújtása' sem az ellenszolgáltatás megfizetése tekintetében.

19.2. Jogutódlás esetén a Felek kötelesek a jogutódlás tényéről egymást előzetesen
tájékoztatni.

20. RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG

20.1. Amennyiben a jelen Szerződés egyes rendelkezései - beleértve a szetződés mellékleteit

- érvénytelenekké válnak vagy hatályukat vesztik, az a többi rendelkezés érvényességét
nem érinti.
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20.2. A szerződő Felek kötelezik magukat' hogy az érvénytelenné vált, vagy hatályukat
vesztett rendelkezéseket azok gazdasági eredményét tekintve lehetőség szerint
egyenértékű rendelkezésekkel érvényes módon helyettesítik, amennyiben ez törvényes
rendelkezésekkel nem ellenkezik.

21. JoGRÓL vALÓ LEMONDÁS

21.1. Amennyiben az egyik Fél a másik Fél nem teljesítése esetén a jelerí Szerződésben
foglaltjogaival a szerződés rendelkezései szerint nem él,
- eZ nem jelenti azt, és nem értelmezhető úgy, hogy a Fél lemond bármely más vagy

további mulasztás (legyen az hasonló vagy más jellegű) esetén a jogai
érvényesítéséről ; illetve

- az ilyen jogról való lemondás nem érvényes a jogról lemondó Fél szabályszerűen
felhatalmazott képviselője által megfelelően aláirt,jogról való lemondó nyilatkozat
hiányában.

2I.2. A jelen Szerződésben foglalt rendelkezések és feltételek teljesítésére szóló felszólítás
bármely Fél általi elmulasztása, illetve bármely Fél által a másiknak adott idobeli vagy
más haladék vagy engedmény nem értelmezhető akként, hogy ilyen szerződésszegés
esetén a jogosult Fél lemond az őt megillető jogok érvényesítéséről vagy elfogad
bármely más, a Szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést.

22. TIToKTARTÁS

22.I. A szerződó felek a teljesítés során tudomására jutott adatok és információk tekintetében
teljes korű titoktartási kötelezettség terheli a jogszabá|yi rendelkezések alapján
nyilvánosnak minősülő adatok kivételével. Eladó a szerződéssel összefiiggésben á|lő, a

Vevővel kapcsolatban tudomására jutott bármilyen adatot' információt harmadik
személynek nem, vagy csak előzetes írásbeli engedély alapján adhat át, illetve a

titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Vevő - kárta|anitási kötelezettség nélkül
_ azonnali hatállyaljogosult a szerződést felmondani.

22.2. EIadó tudomásul veszi, hogy a költségvetési pénzeszközcjknek a költségvetési szervek
körén kívüli fe\használását az Ánami Számvevőszék, jogosult ellenorizni. Szerződő
felek tudomásul veszik, hogy a - költségvetési pénzeszkozök nyilvánossága érdekében

- izleti titok címén nem tagadhadák meg a jelen szerzódés lényeges tartalmáról tör1énő

tájékoztatást.

22'3. Felek rogzitik, hogy a Kbt. alapján Eladó köteles a jelen szerződés teljesítésének teljes
időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé tenni. Eladó -
a megismerhetővé tételre vonatkozó kötelezettsége mellett- a jelen szerződés
időtartama alatt írásban köteles tit1ékoztatni Vevőt minden, a tulajdonosi szerkezetében
bekövetkezett változásről, a megváltozott és aZ új adatok, valamint a vá|tozás
hatály ának m e gj el o lé s év el.

23. VITÁS xÉnoÉsnK RENDEZÍlsE

A jelen szerződéssel kapcsolatos minden vitáS kéIdést a Felek békés úton kísérelnek
meg megoldani. Felek a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv.41. $-a alapján
megállapodnak abban, hogy a szerződésbol eredő vagyonjogi jogviták elbírálása
kapcsán alávetik magukat a helyi bíróság elé tartoző ügyekben a Békéscsabai
Járásbíróság illetékességének. Törvényszékhez tartozó ügyekben a Gyulai Törvényszék
illetékességének.
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24. VEGYES RENDELKEZÉSEK

24.1. A Felek kölcsönösen törekednek a jelen Szerződés szerinti foldgáz szolgáltatás során
fellépő bármilyen kérdés jóhiszemű és konstruktív kezelésére.

24.2. A Vevő az Eladőtől vásárolt foldgázt csak Magyarországon használhatja fel, és nem
adhatja tovább a telephelyen kívül azEladő előzetes hozzájárulása nélkül.

24.3. Amennyiben a jelen Szerződés hatályba lépése után jogszabályváItozás következik be,
amely azt eredményezi, hogy bármelyik Fél jelen Szerződés szerinti bármely
kötelezettségének teljesítése jogellenessévagy érvényesíthetetlenné válik, vagy lényeges
mértékben Sérti bármelyik Fél jelen Szerződés szerinti jogait vagy növeli Felek
szerződés szerinti kötelezettségeit, a Felek kötelesek egymást ér1esíteni annak a jelen
Szerzódésre való kihatásáról' és jóhiszemű megoldásra törekedni. Ha 1 (egy) hónapon
belül nincs megállapodás, vagy ha nem hajtható végre változtatás a jelen Szerzodésben a
jogszabályváltozáshatásának e|hárítására, a Felek bármelyike bírősághoz fordulhat.

24.4.Ha azok a műszaki, gazdasági vagy jogi feltételek, amelyek jelen Szerződés
megkötésekor fennálltak, alapvetó váItozáSon mennek át, és ennek következtében az
egyik Féltől már nem várhatő e| a szerződéses megállapodások betartása, mert a
szerződő Felek kölcsönös gazdasági érdekei igazságos kiegyensúly ozásának szándéka
már nem valósítható meg, úgy az érintett Fél igényelheti a szerződéses rendelkezések
megváltozott viszonyoknak megfelelő módosítását. E körben figyelemmel kell azonban
lenni a Kbt' szeruódésmódosítás feltételeire vonatkozó rendelkezésekre is.

24.5. A Vevő tájékoztatja az Eladőt arról, hogy mivel a jelen szerzódés megkötésére
közbeszerzési eljárás alapján kerül sor, ezért a szerződés és az abban foglaltak
teljesítése esetén a kifizetés a közbeszerzési felelősségi szabály (az adőzás rendjéről
szőlő 2003. évi XCII. tv. 361Á'.$) hatá|ya alá esik.

25. z1.no RENDELKEzÉsnx

A jelen szerződésben - annak mellékleteit is ideér1ve - nem szabá|yozott kérdésekben a
GET, VHR' ÜKSZ, az Eladó ÜzletszabáIyzata, valamint a hatályos magyaÍ
jogszabályok, így különösen a Ptk. és a Kbt. rendelkezései irányadók. A jelen
szerződésben és annak mellékletei' valamint aZ Eladó IJzletszabályzata közötti
ellentmondás esetén a jelen szerződés az kányadő.

Figyelemmel arÍa, hogy a Felek között jelen szerződés közbeszerzési eljárás
eredményeképpen jtitt létre, így Felek rögzitik, hogy jelen szerződés részét képezik a
kozbeszerzési eljárást indító felhívás, a kozbeszerzési eljárás során Vevő' mint
ajánlatkérő á|tal készitett dokumentácio, a közbeszerzési eljátás során kelt kiegészítő
té$ékoztatások (ha erre Sor került), továbbá Eladó nyertes aján|ata. A k<jzbeszerzési
eljárás dokumentumai azonban ftz1kallag nem kerülnek csatolásara a szerződésltez,
figyelemmel arra, hogy e dokumentumok a felek rendelkezésre állnak' továbbá a Kbt.
34. $-a irányadó Vevő, mint ajánlatkérő vonatkozásában. A jelen szerzódés és annak
bármely melléklete közötti eltérés esetén a jelen szerződés rendelkezései irányadók.
Felek rőgzítlk, hogy külfoldi adóilletőségű Eladó köteles a szerzódéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkoző adatokat az országok közötti jogsegély
igénybevétele nélktil.

Eladó'teljesítésében a Kbt. 128. $-ban rögzítetteknek megfelelően vehet ftszt
alvá11alkozó.
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1. sz. melléklet:

2. sz. melléklet:

3. sz. melléklet:

4. sz. melléklet:

5. sz. melléklet:

Jelen szerződés három egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet
szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás éS értelmezés után

j őv áthagy őlag írj ák alá.

Fogyasztási helyek adatai és Szerződött mennyiség

Korlátozás

Karbantartás

A teljesítés jogszeni megtagadása

Kapcsolattartás

Békéscsab a, 20l 5. szeptember 8.

.. $g.. e$. Í.,.'p.{'.Iq. .

ALFoLltYlz zÍt

.i,
ALFOLDVIZ Zrt. E.ON Energiakereskedelmi Kft.

i: "t,i, i:.i:.ri: i: !;.=**::t:t*+Fs*-t
l051 gp |,fr,r+,''r::i'nvan [ér 7-8

E$rsm:01"QS-181155
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Fogyalztásí helyek és szeruődőtt mennyiség

"1. {ír1o Békés Táácsicí'33'..'' " ' ,:.: .39No507ó75850002 ó8 ó8 . t671
2 5ó00 Békésésabá Doboziu,3. 40 40 :97.9,
3 5ó00 Békésiiaba Doboziü.5... ' ''.',' ,65 :.65 1721

4 5ó00 Békéscsaba Szabolcs u. 36. '
39N050776770000E .40 40 1771

5 5r20 Szeghálom Etmellék,u..' .' .'.. :':, . 39N0s-07705500q0tr ,J-) JJ 614

6 : 6800 39}J05007642ó000Y 25 25 1319

7 6640 Csongtád , Erzsébet u.-25... 39N050771427000X 25 ::?5 a '773

.8 ó600 S2érites Csongrád.i;u. 3.'''..,,''',''',-,.,''.,'. :39NO5O04107{0@W ',41-. ,,41 . -1.38

\.() '5609. ]39No5084523ó000v] a:: .:a: 9i2: :'92 172
10 5900 ()toshátza] I(óZségporta' ,'39N0507524020006 ,87 87 .l 416

1,L ..,5900 a:*jú:rőza'.' Ftiidó' g,.1,, : .'' ; 1;,. : ;.:,.:, :,,, ), i:;-.-' , '25 ,DA;

1. sz. melléklet

Területileg illetékes elosztói engedélyes neve: Égáz-Dégáz FöldgázelosztóZrt.
TerÜletileg illetékes elosztói engedélyes székhelye: 6724 Szeged, Pulcz u. 44.
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2. sz. melléklet

Korlátozás

A gáz s z olgáItatás r őI' s z őIő 
1 
o gs z ab áIy me ghataro z z a az okat

pru?a a 
"gázszolgq\tatásban fellépő rendkívtrli hetyzet

gárrr.nd,rrJruz.ru:áIlupotánakfenntartására'Akorlátozása
áenetr"nd szerint kerül végrehajtásra'

h tőrvény.által meghat átozott kategőiák figyelembevételével a Vevő által lekötött teljesítmények

korláto zási b es orolás a a kóv etkez ő :

T áblázat kategória bes orolásról

a logi kereteket, melyek kőzőtt az

kezelésére intézkedéseket tehet a

MKEH 
^It^I 

tőváh^gyott korlátozási

helyenként és szerződött teljesítmény (m3/h)
Kor|átozátsi kategória felhasználási
korlátozási kategóriánként

39N0507675850002
68

40
39N050766599000H

65
39N0507762880003

40
39N050776770000E

33
39N050770550000E

25
39N050076426000v

25
ggltlOSSOZZ 142700X

41
ggttOSOO+t 074000W

@ 92

87
g9NOSOZSZ4020006

25

-39N0507387680000
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3. sz- melléklet

Karbantartás

Az'Üt<sZ szerinti karbantartási munkákon kívirl az tr'Iadő nem rendelkezik karbantattási

igénnyel.

Íjzernzavanill. időközben felmertrlő katbantartási igény esetén a Felek egymást étesítik'

amint a ;eá\7ásszükségessége ismertté "álik, 
6' ebben"az .."tb." is tötekedn ek z szo1gá|tatás

folytonosságát legkevésbé érintő megoldásra'
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5. sz. melléklet

Kapcsolattartás

Az operativ, napi sztntő kapcsolattafiásta a Felek sa1átbatáskörükben kötelesek felelős személyt
és helyetteseket kij elölrri és elérhetőségüket biztosítani.

1,. A kapcsolattartókat a Felek bármikot a másik fél írásos tájékoztatási kötelezettsége mellett
egyoldalúan rnegváLtoztathagák. Atájékoztatástaváltozás bevezetése előtt 10 munkanappal
korábban trásban kell eliuttatni a másik félnek, akik intézkednek a változások átvezetésén és

akalrnazásán.

2. Á kapcsolattartók a Szerződés ketetein belül hivatalosan és teljes joggal képviselik
tátsaságukat a Szerződésben foglalt adatforgatmazás szempontiából. Intézkedéseikétt a
tnegbízottak teljes körű felelősséggel tartoznak.

3. Á Vevő Észéről a Szerződés keretein belirl a rendszeres hivatalos kapcsolattattással az alábbi
személyeketbízza m'eg

Hatásköt Név Telefon e-mail

Szetződéssel
kapcsolatban

dr. Jancsó Edina 66/s23-200 j anc s o. e din a@ alf oldv iz.hu

Szárnlázássa|
kapcsolatban

Szodorai Henriette 66/s23-200 szodorai.he nriette@alfoldviz.hu

Energetikai
üqyekben

Mihálv Gábot 66/s23-200 mihaly. gab o r @alfoldv iz.hu

felek a1áír.ásai:

t

],

tr
1v

4. Az BIadő úszérőI a szeruődés ketetein belül a kapcsolattartásta az alábbi személyeketbizza
meg.

Hatáskör Név Mobil Fax e-mail

Szerződéssel
kapcsolatban

Bátdos LászIő 30-378-2198
+361

3543890
laszlo.bardos@eon-

hunqada.com

Szárn7ázássaI
kapcsolatban

Nyircsákné
Hegedűs trdit 30-220-2988

+361
3543890

Edit.Nyircsakne-
Hegedus@eon-
hungada.com
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