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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár városban a közvilágítás legutóbbi átfogó felülvizsgálatára, és a korábbi,
korszerűtlen lámpák cseréjére utoljára az 1990-es évek végén került sor. Akkor a korszerűsítés a DÉDÁSZ beruházásában történt meg, a város pedig a megtérülési időszakban a korábbi áramdíjakat fizette a szolgáltatónak.
Azóta az akkor korszerűnek számító nátrium és kompakt fénycső lámpák felett eljárt
az idő, ezért újra aktuális a város közvilágítási rendszerének átfogó felülvizsgálata, a
veszteségek feltárása és a lehetséges megtakarítások szem előtt tartásával – állami támogatás igénybevételével – a jövőbe mutató fejlesztések irányának meghatározása.
A korszerűsítés első lépéseként közvilágítási szakértővel szerződést kell kötnünk a
közvilágítási rendszerünk energetikai veszteségeinek feltárására, és a korszerűsítés
lehetséges útját kijelölő ún. tenderterv összeállítására. Ez a szakmai anyag mindenképpen szükséges, ha pályázati támogatást is igénybe szeretnénk venni a fejlesztéshez. A
tervezési feladat magában foglalja a jelenlegi közvilágítási rendszer utca szintű felmérését, amelynek során azonosításra kerülnek a világítótestek, a közvilágítási hálózat és
a megvilágított közterületek jellemzői. Ezután a tervezőnek az útvilágítási szabvány
szerint be kell sorolnia a település utcáit, és ennek alapján kell elkészítenie a korszerűsítési javaslatot. A javaslat elkészítése megtakarítás számításokon alapul, és a cél az,
hogy a korszerűsített közvilágítási rendszer éves energiafogyasztás ne haladja meg a
jelenlegi rendszer energiafogyasztásának 75 %-át.
A közvilágítási célú berendezések energetikai veszteség feltárására és a Tenderterv
elkészítésére a pályázati eredményekkel rendelkező pécsi székhelyű Sistrade Kft. kedvező ajánlatot adott, ami 2.000,- Ft + Áfa lámpatestenként. Ez a város összes lámpatestét figyelembe véve 5.600.000,- Ft + Áfa tervezési díjat jelent.
A tervezésre vonatkozó vállalkozási szerződéstervezetet az 1 sz. melléklet tartalmazza.
Mivel a szóban forgó tervezés uniós projekt előkészítéséhez szükséges, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III.4.) önkormányzati rendelet a 31. § (9) bekezdés 26. pontja, illetőleg a Beszerzési Szabályzat
III.3. pontja értelmében nem kell ajánlatkérési (beszerzési) eljárást lefolytatni.
Amennyiben az idén várhatóan kiírásra kerülő pályázaton állami támogatáshoz jutunk,
a tervezési költségek a beruházás keretein belül elszámolhatók lesznek.
A fentiekre való tekintettel kérem a tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati
javaslat elfogadását.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város közvilágítási rendszerének korszerűsítése, ezzel kapcsolatban az energiafogyasztás csökkentése érdekében az alábbiakról dönt:
1. A Képviselő-testület megbízza a Sistrade Kft.-t (7625 Pécs, Magaslati út 47/A.)
Dombóvár város közvilágítási célú berendezéseinek energetikai veszteségfeltárásával
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(tényleges közvilágítási állapot rögzítése) és ún. Tenderterv készítésével a közvilágítás
energia-hatékony korszerűsítése érdekében.
2. A Képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert a mellékelt Vállalkozási szerződés megkötésére a Sistrade Kft.-vel.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert pályázat benyújtására állami
támogatás elnyerése iránt a város közvilágítási rendszerének korszerűsítése érdekében,
amint erre pályázati lehetőség nyílik.
Határidő: 2015. február 28. – a szerződéskötésre
A pályázati kiírást követően azonnal – a pályázat benyújtására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

Szabó Loránd
polgármester
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1. sz. melléklet

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött
egyrészről
…….. Város Önkormányzata (továbbiakban Megrendelő)
Székhelye:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviselője:
Polgármester
másrészről
………… (továbbiakban Vállalkozó)
Székhelye:
Cg.
Adószám:
Bankszámlaszám:
számú folyószámla
Képviselője:
-

Megrendelő és Vállalkozó együttesen a továbbiakban: Felek - között, kizárólag a Megrendelő Település közvilágítási célú berendezéseinek energetikai veszteség feltárása ( tényleges közvilágítási állapot rögzítése ) és ún. Tenderterv – közvilágítás energia hatékony korszerűsítéséhez készítésére tárgyában az alábbiak szerint.

1. A szerződés tárgya
1.1 Energetikai veszteség feltárása
A Vállalkozó a Megrendelő közigazgatási területén üzemelő lámpatestekről utca szintű felmérést
készít a tényleges közvilágítási állapot rögzítése meghatározott műszaki jellemzőkkel, mely tartalmazza az alábbi adatokat:
Világítótest jellemzői:
•
•
•
•

lámpatestek típusa és darabszáma
alkalmazott fényforrások típusa, fényárama és teljesítménye
világítótest átlagos teljesítményfelvétele
jellemző fénypontmagassága

Hálózat jellemzői:
•
•
•

hálózat típusa (földkábel, légvezeték, légkábel)
úttól való távolsága
tartószerkezetek jellemző távolsága

Közterület jellemzői:
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•

a megvilágítandó út, közterület tervezéshez szükséges adatai

1.sz melléklet szerinti megbontásban

1.2 Tenderterv összeállítása
1.2.1 A Település utcáinak MSZ EN 13201 útvilágítási szabvány szerinti besorolása
A Vállalkozó által készített besorolásnak tartalmaznia kell a szabványi előírás szerinti főbb jellemzőket (világítási helyzet meghatározás).
1.2.2 Műszaki korszerűsítési javaslat készítése
A szerződés 1.1 pontja alapján elkészített energiaveszteség feltárásához és az 1.2 pont szerinti
útbesoroláshoz igazodóan a Vállalkozó meghatározza az alkalmazandó világítótesteket, a hálózat
jellemzőinek megtartásával. Ennek érdekében Vállalkozó fénytechnikai számításokat végez, az
optimális megvilágítás valamint a leggazdaságosabban alkalmazható fényforrások és lámpatestek
figyelembe vételével, fő szempontként tartva, az energia megtakarítást oly módon, hogy a szabvány szerinti megvilágítási értékek teljesüljenek Megrendelő részére.
Szerződő Felek e körben megállapodnak, hogy a Vállalkozó által alkalmazandó világítótestek éves
villamos energiafogyasztása a jelenlegi rendszer villamos energiafogyasztásának 75%-át nem haladhatja meg.
Vállalkozó további javaslatot köteles tenni a vonatkozásban, hogy a hálózat jellemzőinek megváltoztatása során, további minimum 10%-os energia megtakarítás hogyan érhető el és mely helyszíneken valósítható meg. Javaslatát világítástechnikai méretezéssel köteles igazolni.
1.2.3 Megtakarítási számítások készítése
Vállalkozó köteles meghatározni a korszerűsítést megelőző és az azt követő beépített átlagos teljesítmények összegét és a közvilágítás éves fogyasztását.
Szerződő Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a fogyasztási adatok és az érvényes díjtételek
ismerete alapján köteles meghatározni a Település éves közvilágítási költségeit összesítve a korszerűsítést megelőző és az azt követő időszakra (Energia- és Rendszerhasználati díj, üzemeltetési
és karbantartási költségek). Vállalkozó gazdasági számításait a Megrendelő által átadott érvényes
díjtétekre alapozva köteles elvégezni.
1.2.4 Tenderterv elkészítése
A Vállalkozó az 1.1 és 1.2 pontokban meghatározottakon túl (kivételt képez az 1.2.1 pontban
szereplő fénytechnikai számítások, világítástechnikai méretező szoftver által készíthető jegyzőkönyv) a Tendertervhez mellékelni köteles jelen szerződés 5. pontjában a Tenderterv tartalmi és
formai követelményeiben meghatározott és itt nem részletezett dokumentumokat és számításokat.

2. Megrendelő kötelezettségei
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Megrendelő, jelen szerződés aláírásával egyidejűleg, az Energetikai veszteségfeltáráshoz és a Tendertervhez szükséges adatokat, dokumentumokat a Vállalkozó részére átadja és kijelenti, hogy az
általa átadott adatok és dokumentumok hitelesek. Megrendelő e körben tudomásul veszi, hogy az
esetben amennyiben az általa szolgáltatott dokumentumok, illetőleg egyéb adatok nem valós, vagy
nem hatályos információkat tartalmaznak úgy ezen adatok, illetőleg az ezen adatok alapján végzett
számítási, és egyéb tervezési tevékenység körében, a Vállalkozót felelősséget nem terheli. A Megrendelő által átadott adatoknak tartalmaznia kell, a Település közvilágítás villamos energiafogyasztásának nettó egységárát (Ft/kWh), a közvilágítás éves üzemidejét, az érvényes, közvilágításra
vonatkoztatott rendszerhasználati díjtételeket és adókat, valamint a közvilágítás üzemeltetési, karbantartási díját(2.sz melléklet). A Megrendelő Vállalkozó rendelkezésére bocsátja a közvilágítás
az elmúlt ….havi energiaszámláinak másolatát a szerződéskötés időpontjától visszamenően.
Megrendelő a szerződés aláírását lehetőség követő 10 napon belül Vállalkozó rendelkezésére bocsátja a település ún. digitális alap- és szakági térképét ( közvilágítás szakági kiterjesztéssel ).
Megrendelő köteles Vállalkozó részére a szerződést követő 30 napon belül egy excel formátumú
listát készíteni és átadni ( elektronikus formában ) ami tartalmazza a település közvilágítással ellátott utcáit elnevezés szerint, és ezen érintett utcák Földhivatal által nyilvántartott valamennyi helyrajzi számát.
Megrendelő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg kapcsolattartót jelöl ki, aki az Önkormányzat
részéről az Energia veszteségfeltárás és a Tenderterv előkészítése során a szükséges nyilatkozattételre jogosult. (3.sz melléklet)
A Megrendelő a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését követően ún. Teljesítésigazolást köteles
kiállítani a Vállalkozó részére a teljesítést követő 5 munkanapon belül. Amennyiben a Megrendelő
ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a Teljesítés elfogadottnak tekintett, kivéve, ha Megrendelő részéről Vállalkozó hibás vagy késedelmes teljesítéséről jegyzőkönyv kerül kiállításra
A Vállalkozó hibás vagy késedelmes teljesítés esetén, a Megrendelő a hibás vagy késedelmes teljesítésről jegyzőkönyvet vesz fel és azt a Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés ütemeinek határnapját
követő ötödik munkanapon átadja.
A Megrendelő a Teljesítésigazolást, illetve hibás vagy késedelmes teljesítés esetén, a hibás vagy
késedelmes teljesítésről készített jegyzőkönyvet elektronikus és postai úton 5 munkanapon belül a
Vállalkozónak megküldi. Hibás teljesítés esetén a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a hibás teljesítés okát, illetve a megfelelő teljesítés ésszerű határidejét, késedelmes teljesítés esetében pedig a
késedelem időtartamát
A Megrendelő köteles az általa határidőre kiállított Teljesítésigazolást a Vállalkozó által kibocsátott számla mellékleteként befogadni, és egyben a Vállalkozó részére a Vállalkozói díjat megfizetni. Az esetben amennyiben Megrendelő a teljesítési igazolást határidőben Vállalkozó részére nem
állítja ki, és egyben jegyzőkönyvet sem állít ki ugyan ezen határidőn belül az esetleges hibás, vagy
késedelmes teljesítésről, az esetben Megrendelő Vállalkozó számláját teljesítési igazolás hiányában
is befogadni köteles, figyelemmel azon körülményre, miszerint ez esetben a Vállalkozói tevékenység teljesítettnek tekintendő.

3. A Vállalkozó kötelezettségei
Vállalkozó a vonatkozó jogszabályok és rendeletek, szakmai szabályok, szabványok, kötelező
műszaki-, illetve hatósági előírások és az érvényben lévő technológiai utasítások tartalmának megfelelően köteles végezni tevékenységét
A Vállalkozó az Energetikai veszteségfeltárás és a Tenderterv elkészítése során a Megrendelővel,
valamint a közvilágítási berendezések üzemeltetőjével folytatott egyeztetéseit jegyzőkönyvben
rögzíti, melynek egy eredeti példányát a Megrendelő részére köteles átadni.
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A Vállalkozó a Megrendelő által átadott adatokat bizalmasan kezeli, azt harmadik félnek a Megrendelő jóváhagyása nélkül át nem adja.
A Vállalkozó által kijelölt kapcsolattartót a jelen Szerződés 3.sz. melléklete tartalmazza.

4. Jogosultságok
A Megrendelő jogosult az Energetikai veszteségfeltárás és a Tenderterv elkészült dokumentumait
a szerződésben meghatározott teljesítési idő előtt megkérni, melyet a Vállalkozó köteles átadni.
A Megrendelő jogosult az Energetikai veszteségfeltárás és a Tenderterv dokumentumait sokszorosítani és jelen szerződés 12. pontjában foglaltak betartásával felhasználni.
A Vállalkozó alvállalkozók igénybevételére jogosult, de az általuk végzett tevékenységekért és
szolgáltatásokért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.

5. Teljesítés
Vállalkozó a Szerződés 1.1 és 1.2.1 pontjaiban szereplő feladatokat a szerződés aláírásától
számított 6 héten belül elvégzi.
A felmérés elektronikusan rögzített adatait excel táblázatos formában átadja ellenőrzésre Vállalkozó a Megrendelőnek. Megrendelő az adatok ( utca nevek, ún. címkiegészítések, szabvány szerinti út besorolások etc. ) ellenőrzését és észrevételeit 7 napon belül írásban megküldi Vállalkozónak.
Vállalkozó a felmérés ellenőrzött adatainak felhasználásával, annak kézhezvételétől számított
6 héten belül készíti el, állítja össze a Szerződés 1.2.2; 1.2.3 és 1.2.4 pontjaiban rögzített feladatait.
A teljesítés véghatárideje 2014. …… A Vállalkozó az Energia veszteség feltárás eredményeit és a
Tendertervet papír alapon 2, digitális adathordozón (CD vagy DVD) a szöveges, rajzos dokumentumokat PDF formátumban, míg a felmérési, korszerűsítési javaslat, valamint költségvetési
táblát excel formátumban, mely nem lehet későbbi verziószámú a Megrendelő birtokában lévő
hivatalos szoftvernél, 1 példányban a Megrendelő székhelyén, a teljesítés határidejének betartásával a Megrendelő részére átadja. Az átadás-átvételről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel.
Amennyiben a Megrendelő a (meghatározott példányszámon felül továbbiakra is igényt tart, úgy
azokat a Vállalkozó a Megrendelő általi külön térítés ellenében, részére rendelkezésre bocsátja.
A további példányok áráról és teljesítési határidejéről Felek külön állapodnak meg.
A teljesítés érdekében a Felek a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban kölcsönös tájékoztatási
kötelezettséggel tartoznak egymásnak, az esetleges akadályok, károk, elhárítása érdekében együttműködnek. A Vállalkozó utasítást, csak a szerződést aláíró Megrendelőtől és/vagy annak írásbeli
meghatalmazással igazolt megbízottjától fogadhat el írásban.
Tenderterv tartalmi, formai követelményei:
• Címlap
• Tervezői nyilatkozat
• Tartalomjegyzék
• Korszerűsítéssel érintett terület műszaki adatai
• Meglévő közvilágítási rendszer leírása
• Meglévő közvilágítási rendszer főbb műszaki jellemzői
• Korszerűsítendő terület szabvány szerinti besorolása
• LED-ekkel üzemelő közvilágítási világítótestek alkalmazhatóságának követelményei
• Az alkalmazhatósági feltételek
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•
•

•
•
•
•

• Üzemeltetési és üzembiztonsági követelmények
• Feliratok, adattáblák
Alkalmazandó lámpatestek
Korszerűsítés során elvégzendő feladatok
• Lámpatestek bontása
• Lámpatestek felszerelése
A kiviteli terv készítése során alkalmazandó utasítások, jogszabályok
Kivitelezés
Megtakarítási számítások
Mellékletek

6. Vállalkozó díja
Vállalkozó tevékenysége ellenértékeként a Megrendelő az alábbi díjat köteles hiánytalanul megfizetni a Vállalkozó részére:
0.000.000,-Ft + ÁFA azaz …..

7. Számlázás, fizetési feltételek
A Vállalkozó jogosult a számlát a teljesítést követően, a Megrendelő által adott Teljesítésigazolást
mellékelve, annak átvételétől számított 8 munkanapon belül Megrendelőnek benyújtani
Amennyiben a Teljesítésigazolás kiállítására nyitva álló határidő anélkül jár le, hogy Megrendelő
Vállalkozó hibás vagy késedelmes teljesítéséről jegyzőkönyvet kiállított volna, úgy Vállalkozó
számláját Teljesítésigazolás hiányában is benyújthatja a Teljesítésigazolás kiállítására nyitva álló
határidő lejártától számított 8 munkanapon belül.
A Megrendelő a szerződés szerinti díjat banki átutalással, a számla benyújtását követő 15 naptári
napon belül fizeti meg a Vállalkozó bankszámlájára.

8. A szerződés megszűnése
A szerződés megszűnik a Felek, jelen szerződésben foglaltak teljesítését követően, vagy a Felek
rendkívüli felmondásával.
a. Rendkívüli felmondás és jogkövetkezménye
A Felek a rendkívüli felmondás jogával szerződésszegés esetén élhetnek. Rendkívüli felmondás
esetén a szerződés megszűnésén túlmenően a következő jogkövetkezmények állnak be:
i. A Megrendelő rendkívüli felmondása esetén a Vállalkozó az elvégzett munkájának
díjazására nem jogosult.
ii. A Vállalkozó rendkívüli felmondása esetén a Műszaki Tanulmányterv felhasználására
a Megrendelő nem jogosult.
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9. Hibás teljesítés, késedelem, kötbér
a. Hibás teljesítés
i. A Vállalkozó hibás teljesítésének minősül, ha a szerződésben meghatározott kötelezettségeit részben vagy hibásan teljesíti. Hibás teljesítésnek minősül, ha
• a jelen szerződésben meghatározott Tenderterv formai és/vagy tartalmi követelményei nem teljesülnek
• a Tenderterv számítási hibát tartalmaz
• a Vállalkozó a számlázási és fizetési feltételekben meghatározott kötelezettségeinek hibásan tesz eleget
A Vállalkozót a hibás teljesítésből adódóan kötbér terheli, amennyiben a Megrendelő felszólítására, a Megrendelő által meghatározott határidőig a hibás teljesítés okát meg nem szünteti. A kötbér
mértéke a Vállalkozó teljes díjának 0,5%-a naptári naponként, mely összeg azonban nem lehet
több a teljes díj 20 %-ánál. A kötbér a végszámlából kerül levonásra.
ii. A Megrendelő hibás teljesítésének minősül, ha az általa átadott dokumentumok érvényessége a Tenderterv készítése alatt megszűnik és az érvényes dokumentumokat,
vagy azok másolatát a Vállalkozónak nem küldi meg. A Megrendelő hibás teljesítéséből adódó Vállalkozói többletköltség a Megrendelőt terheli.
b. Késedelmes teljesítés
i. A Vállalkozó késedelmes teljesítésének minősül a jelen szerződésben foglalt határidőn túli teljesítés. A késedelmes teljesítést kötbér terheli, melynek mértéke a Vállalkozó teljes díjának 0,5%-a naptári naponként, mely összeg azonban nem lehet több a
teljes díj 20 %-ánál. A kötbér a végszámlából kerül levonásra.
ii. A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő késedelmi kamat fizetésére köteles.

10.Szerződésszegés
i. A Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül, ha jelen szerződés 3. pontjában
felsorolt kötelezettségeinek nem tesz eleget.
ii. A Megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül, ha a jelen szerződésben írt bármely adatszolgáltatási, vagy fizetési kötelezettségének nem, vagy nem a szerződésben
meghatározott módon tesz eleget, a Vállalkozó jogosult – a rendkívüli felmondás
mellett – az Energetikai veszteség feltárás és a Tenderterv készítésének szüneteltetésére mindaddig, amíg a Megrendelő, a szerződésben megállapított kötelezettségének
nem tesz eleget. Az Energia veszteség feltárás és a Tenderterv felhasználására a Megrendelő ez esetben nem jogosult.
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11.Vis maior
A vis maior olyan véletlenen múló, kivételes esemény, amely a Vállalkozó és a Megrendelő működésétől függetlenül következik be, az adott műszaki állapotban nem elhárítható, nem előrelátható, és nem meggátolható.
Így különösen, de nem kizárólagosan a vis maior esetkörébe tartoznak a természeti katasztrófák
(árvíz, szélvihar, földrengés, tűzvész), háborús esemény, szabotázs, felkelés, sztrájk, szándékos
rombolás, merénylet, stb.
A szerződő felek a vis maior bekövetkezésének elismerését a következő további feltételekhez
kötik:
az érintett Fél erről értesíti és részletes tájékoztatást ad a másik félnek, amint az ésszerűen
elvárható a helyzet beállta után;
az érintett Fél minden ésszerű erőfeszítést megtesz teljesítési akadályoztatásának elhárítására; és
mindezek nem nyújtanak mentesítést a vis maior helyzet beállta előtti kötelezettségek alól.
Vis maior esetén mindkét fél köteles ésszerű erőfeszítéseket tenni azért, hogy a gyakorlatilag lehetséges legrövidebb időn belül megszüntesse azokat az okokat, amelyek késleltetik, vagy akadályozzák a jelen szerződés értelmében fennálló szerződéses kötelezettségei teljesítésében, és köteles
ésszerű lépéseket tenni a másik félnek okozott károk enyhítésére.

12.Szerzői jog
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az Energia veszteség feltárás és a Tenderterv alkotói tulajdona a Vállalkozót illeti meg, az Vállalkozó szellemi alkotásának tekintendő, és a szellemi alkotásokra vonatkozó szerzői jog védelme alatt áll. Megrendelőt a végszámla kiegyenlítését követően
illeti meg a felhasználás joga az alábbiak szerint, addig az kizárólag Vállalkozó tulajdonát képezi.
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az Energia veszteség feltárás eredményeit és a Tendertervet
kizárólag pályázat kiírásához, vagy banki finanszírozási feltételek megadásához, illetve képviselőtestületi döntések meghozatalához használhatja fel. Egyéb esetekben a Felek külön írásbeli megállapodása alapján használható fel az Energia veszteség feltárás és Tenderterv vagy annak bármely
része.
A Vállalkozó e körben kijelenti, hogy a szerző jogáról kifejezetten lemond az esetben, amennyiben a Megrendelő az Energia veszteség feltárás eredményeit, és a Tendertervet KEOP megjelölésű pályázat keretében használja fel.

13.Vitás ügyek rendezése, irányadó jog
A vitás ügyekben a felek kölcsönös készségüket fejezik ki a megegyezésre. Megegyezés hiányában
értékhatártól függően a Megrendelő székhelye szerinti Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
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14.Vegyes rendelkezések
A jelen Szerződés csak a mindkét Fél által aláírt írásbeli okirattal módosítható.
A fentiek tanúsításaként a Felek a jelen Szerződést – amely 4 eredeti példányban készült melléklettel együtt - gondos áttanulmányozás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, kellően
meghatalmazott képviselőik útján jóváhagyólag, fenntartások nélkül a lenti keltezéssel aláírták.
1.sz melléklet: …… ……...xls
2.sz melléklet: …… közvilágítási költségeit meghatározó díjtételek
3.sz. melléklet: kapcsolattartók a Felek részéről

……, 2015…………….
___________________________________
Polgármester
Megrendelő képviseltében

………., 2015…………….
___________________________________
…………….
………….
Vállalkozó képviseletében
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2.sz Melléklet
…….város közvilágítási költségeit meghatározó díjtételek
Rendszerhasználati díjak:
Díj megnevezése
Átviteli-rendszerirányítási díj
Rendszerszintű szolgáltatások díja
Elosztói alapdíj
Elosztói teljesítménydíj
Elosztói forgalmi díj
Elosztói meddő energia díj
Elosztói veszteség dj
Közvilágítási elosztási díj
Elosztói menetrend-kiegyensúlyozási díj
Rendszerhasználati díjakat terhelő adó (ÁFA)
Csatlakozási pontok száma: db
Villamos energiafogyasztás díja
Díj megnevezése
Csúcsideji áramdíj
Csúcsidőn kívüli áramdíj
Áramdíjakat terhelő adó (ÁFA)
Szénipari szerkezetátalakítási támogatás
Alkalmazotti tarifa támogatás
Kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási díj
Energiaadó

Mennyiség
1,233
0,984
3516
5,89
3,67
1,92
10
0,36
27

Mennyiség

27
0,17
0,20
1,71
0,295

Mennyiségi egység
Ft/kWh
Ft/kWh
Ft/csatl.pont/év
Ft/kW/év
Ft/kWh
Ft/kVArh
Ft/kWh
Ft/kWh
Ft/kWh
%

Mennyiségi egység
Ft/kWh
Ft/kWh
%
Ft/kWh
Ft/kWh
Ft/kWh
Ft/kWh

Üzemeltetési díj:

3. sz melléklet
Kapcsolattartók:
Megrendelő nyilatkozattételre jogosított, valamint szerződés módosítására felhatalmazott
képviselője:
Megrendelő szakmai és teljesítésigazolásra jogosított képviselője:
Megrendelő kapcsolattartója:
Vállalkozó nyilatkozattételre jogosított, valamint szerződés módosítására felhatalmazott
képviselője:
Vállalkozó szakmai nyilatkozattételre jogosított képviselője:
Vállalkozó kapcsolattartója:

