Nagycenk Nagyközség Önkormányzata
és
az EH-SZER Kft.
között létrejött
a közvilágítási aktív berendezések
üzemeltetésével kapcsolatos elszámolásról

SZERZŐDÉS SZÁMA:

/ 2013.

Megállapodás
közvilágítási aktív berendezések üzemeltetése
szolgáltatással kapcsolatos elszámolásról

Szerződő Felek:
egyrészről:
Nagycenk Nagyközség Önkormányzata
Címe:
9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
Számlavezető pénzintézet:
K & H Bank Zrt.
bankszámlaszám:
10402142-21423341-00000000
adószám:
15728001-2-08
statisztikai jelzőszám: 15728001-8144-321-08
a továbbiakban: „Megrendelő”
másrészről:

EH-SZER
Energetikai
és
Távközlési
Hálózatépítő és Szerelő Kft.
székhelye:
9027 Győr, Kandó Kálmán u. 13.
levelezési cím:
8500 Pápa, Szent István u. 9.
számlavezető pénzintézet:
Unicredit Bank Hungary Zrt.
bankszámlaszám:
10918001-00000005-08660005
adóigazgatási szám: 11153937-2-08
cégjegyzékszáma:
08-09-011380
a továbbiakban: „Szolgáltató”

a Megrendelő és a Szolgáltató a továbbiakban együttesen: a
„Felek” között az alulírott napon és helyen alábbi feltételek
szerint:
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Előzmények
A Megrendelő és az Észak-dunántúli Áramszolgáltató
Részvénytársaság (9027 Győr, Kandó Kálmán u. 13.,
jelenlegi
neve:
E.ON
Észak-dunántúli
Áramhálózati
Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a továbbiakban:
elosztói
engedélyes)
Közvilágítási
Szolgáltatási
Szerződést kötött Megrendelő közigazgatási területén
üzemelő közvilágítási lámpatestekre.
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A Közvilágítási Szolgáltatási Szerződés szerint az
elosztói engedélyes, illetve szerződött partnere az EHSZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:9027 Győr,
Kandó K. u. 13.) a szerződés hatálya alatt köteles volt
a Megrendelő közigazgatási területén lévő közvilágítási
eszközöket üzemeltetni, karbantartani, javítani.
A Közvilágítási Szolgáltatási Szerződés 2009. december
31-én megszűnt. 2010. január 1-ét követően a Szolgáltató
jelen
Szerződés
aláírásának
napjáig
folyamatosan
biztosította a Megrendelő közigazgatási területén lévő
közvilágítási eszközök üzemeltetését, karbantartását,
javítását.
A Felek a Megrendelő közigazgatási területén lévő
közvilágítási
eszközök
üzemeltetésének,
karbantartásának, javításának elvégzéséről és annak
díjazásáról a 2010. január 1-től 2013. június 30-ig
terjedő időszakra a következők szerint állapodnak meg.
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A szolgáltatás
Felek megállapítják és rögzítik, hogy a Megrendelő
közigazgatási területén lévő közvilágítási eszközök
üzemeltetését, karbantartását, javítását a Szolgáltató
2010. január 1-től 2013. június 30-ig terjedő időszakban
megfelelő minőségben, maradéktalanul elvégezte.
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Díjazás
A Felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató a 2.
pontban
meghatározott
időszakban
elvégzett
szolgáltatásért összesen 1.920.950 Ft + ÁFA, azaz
egymillió-kilencszázhúszezer-kilencszázötven forint +
ÁFA díjra jogosult. A Szolgáltató a díját éves
bontásban, azaz évenként külön-külön számlában, de
egyforma
fizetési
határidővel
érvényesíti.
Ennek
megfelelően a 2010. január 1-től 2010. december 31-ig
terjedő időszakra 522.200 Ft + ÁFA, a 2011. január 1től 2011. december 31-ig terjedő időszakra 559.500 Ft
+ ÁFA, a 2012. január 1-től 2012. december 31-ig
terjedő időszakra 559.500 Ft + ÁFA, a 2013. január 1től 2013. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan
279.750 Ft + ÁFA összeget, tehát összességében
1.920.950 Ft +ÁFA díjat számláz a Szolgáltató a
Megrendelőnek. Megrendelő kötelezettséget vállal arra,
hogy
a
Szolgáltató
által
2014.
március
1-ig
kiszámlázott fenti 1.920.950 Ft +ÁFA összeget 2014.
március 31-ig megfizeti a Szolgáltató részére.
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3.1

Fizetési feltételek
A fizetés módja: átutalás, a számlában szereplő
bankszámlaszámra. A bankszámlák közötti elszámolás
alapján teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek
tekinteni,
amikor
a
pénzintézet
a
Szolgáltató
bankszámláján azt jóváírta.

3.2

Késedelmes fizetés
A Felek megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés
esetén a Megrendelő késedelmi kamat fizetésére köteles
a
mindenkori
jegybanki
alapkamatnak
megfelelő
mértékben. A kamat a késedelembe esés időpontjától
kezdve akkor is jár, ha a kötelezett késedelmét
kimenti. Amennyiben a Szolgáltató a számlákat 2014.
március 1-et követően juttatja el a Megrendelő
részére, a Szolgáltató nem jogosult az esetleges
fizetési késedelemért késedelmi kamatot számítani a
számla kézhezvételétől számított 8 napra.

4

Egyéb rendelkezések

4.1

Követelésekről rendelkezés
A Felek kijelentik, hogy a Megrendelő közigazgatási
területén lévő közvilágítási eszközök üzemeltetésével,
karbantartásával,
javításával
kapcsolatban
jelen
Szerződésben foglaltakon kívül egymással szemben a 2010.
január 1-től 2013. június 30-ig terjedő időszakra
vonatkozóan semmilyen követelésük nincs.

4.2

4.3

Jogutódlás
A
jelen
Szerződés
rendelkezései
a
jogutódaira nézve is kötelező érvényűek.

Felek

esetleges

Értesítés
A
jelen
Szerződéssel
összefüggésben
szükséges
vagy
megengedett mindennemű értesítést, kérést, számlát, igényt
vagy más jognyilatkozatot írásban kell megtenni, és akkor
lehet
megfelelően
kézbesítettnek
tekinteni,
ha
személyesen,
telefax
útján,
tértivevényes
ajánlott
levélben vagy valamely megbízható futárszolgálat útján
igazoltan kézbesítik a jelen pontban írott címekre. Az
értesítéseket az alábbi időpontokban lehet kézbesítettnek
tekinteni: személyes vagy futárszolgálat útján történő
kézbesítés esetén az átadás időpontjában, tértivevényes
ajánlott
levél
esetén
a
tértivevényen
feltüntetett
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időpontban, telefax útján történő kézbesítés
címzett általi visszaigazolás időpontjában.
Megrendelő
részére:
cím:
címzett:
telefonszám
kapcsolattartó:
Szolgáltató
részére:
cím:
címzett:
telefaxszám:
kapcsolattartó:

4.4

esetén

a

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata
9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
Csorba János polgármester
06-99/532-030
Percze Szilvia jegyző
EH-SZER Energetikai és Távközlési
Hálózatépítő és Szerelő Kft.
8500 Pápa, Szent István út 9.
Közvilágítási koordináció
06-89/510-619
Bedi
Szabolcs
vállalkozási
menedzser

A jogviták rendezése
A
Felek
kölcsönösen
kijelentik,
hogy
a
jelen
Szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket közös
megegyezéssel, békés úton és peren kívül rendezik.
Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a
Felek megállapodnak abban, hogy bármely, a jelen
Szerződésből
vagy
azzal
összefüggésben,
annak
megszegésével,
megszűnésével,
érvényességével
vagy
értelmezésével
kapcsolatban
keletkező
jogvita
eldöntésére a Felek kikötik a Szolgáltató székhelye
szerinti bíróságok kizárólagos illetékességét.
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A Szerződés bizalmas kezelése
A
Felek
megállapodnak,
hogy
a
jelen
Szerződést
bizalmasan kezelik, és biztosítják, hogy azt harmadik
személy ne ismerje meg. A Felek megállapodnak, hogy a
jelen Szerződésről, továbbá a teljesítés során felmerült
bármely tényről, körülményről és egyéb információról
kizárólag a másik Féllel előzetesen írásban egyeztetett
módon adnak harmadik személyek részére, beleértve a
médiát is, hivatalos tájékoztatást. A jelen rendelkezés
nem vonatkozik a tulajdonosok, illetve a Szolgáltató
által az E.ON csoport társaságai részére, illetve a
hatályos jogszabályok alapján adott tájékoztatásra. A
Felek titoktartási kötelezettsége a jelen Szerződés
bármely okból történő megszűnését követően is fennmarad,
időbeli korlátozás nélkül. E pontban megfogalmazottak
nem vonatkoznak arra az esetre, ha a Megrendelő
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jogszabályban
foglalt
kötelezettségének
teljesítése
érdekében,
jogszabályban
feljogosított
harmadik
személynek szolgáltat információt jelen Szerződésről,
továbbá a teljesítés során felmerült bármely tényről,
körülményről és egyéb információról.
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Engedményezés
A Felek rögzítik, hogy Szolgáltató a jelen Szerződésből
eredő jogait és kötelezettségeit az E.ON Hungária
csoport tagjaira, vagy harmadik félre engedményezheti.
Az
E.ON
Hungária
csoport
tagjai
jogosultak
az
engedményezéssel érintett követelést és a Megrendelő
felé fennálló egyéb tartozást összevezetni. A Felek
egyezően rögzítik továbbá, hogy a Megrendelő a jelen
Szerződésből, valamint az ahhoz kapcsolódó esetleges
egyéb szerződésekből eredő jogai és kötelezettségei
engedményezésére nem jogosult, a Felek azt egybehangzóan
kizárják.
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Záró rendelkezések
Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a
Polgári
Törvénykönyv,
a
Felek
kifejezett
eltérő
megállapodása hiányában a villamos energiáról szóló,
többször módosított 2007. évi LXXXVI. törvényben, a
végrehajtására
kiadott
273/2007.
(X.19.)
Korm.
rendeletben
foglaltak,
valamint
az
Elosztói
Üzletszabályzatban foglaltak az irányadók.
Kelt:
Nagycenk, 2013.

…………………………..………
Megrendelő
Csorba János
Polgármester

Pápa, 2013.

………………………………………….…
Szolgáltató
Csizmadia Péter
Bedi Szabolcs
Vállalkozási osztályvezető
Vállalkozási menedzser
EH-SZER Kft.
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