Tisztelt Gazdasági Szereplők!
A Miskolci Egyetem ajánlatkérő a „Villamos energia adásvételi szerződés
Miskolci Egyetem részére” tárgyú közbeszerzési eljárás során beérkezett kérelemre az alábbi

a

1. sz. kiegészítő tájékoztatást
nyújtja:
1. kérdés:
Elfogadható-e az Ajánlatkérő részéről, hogy a fizetési felszólításnak azonnal eleget tegyen?
Kiegészítő tájékoztatás:
Ajánlatkérő a szerződéstervezet szerint jár el.
2. kérdés:
Tájékoztatjuk az Ajánlatkérőt, hogy minden esetben a területileg illetékes elosztói engedélyes állapítja
meg a hibás mérésből eredő fogyasztási adatokat. Az elosztó által küldött adatokat számlázza tovább a
kereskedő. Elfogadható-e ez az Ajánlatkérő részéről?
Kiegészítő tájékoztatás:
A mérő meghibásodás esetére irányadó szabályokat a szerződéstervezet 20. pontja tartalmazza.
Ajánlatkérő aszerint jár el.
3. kérdés:
Egyetért-e az Ajánlatkérő azzal, hogy amennyiben a szerződés időtartama alatt hatóságilag vagy
jogszabály által a jelen Szerződés bármely elemével (különösen az árral) kapcsolatban módosító
szabályozás-, illetve új adóteher, pénzügyi teher kerülne bevezetésre, Kereskedő jogosult előzetes
értesítés alapján a módosításból eredő pénzügyi többletterhet, ill. a kivetett új adóterhet, pénzügyi terhet
(változatlan összegben) Felhasználóra továbbhárítani?
Kiegészítő tájékoztatás:
A szerződéstervezet 5. pontja rögzíti, hogy villamos energia díja nem tartalmazza a rendszerhasználati
díjakat, a VET 9-13. §-aiban meghatározott és a 389/2007. (XII.23.) Kormány rendeletben, valamint a
63/2016. (XII. 28.) NFM rendeletben szabályozott, megújuló energiaforrásból, vagy hulladékból nyert
energiával termelt villamos energia kötelező átvétele (KÁT) mennyiségének és szabályozásának
költségét, a VET 147. §-ában meghatározott pénzeszközöket, az energia adót, az ÁFA-t, valamint a
vonatkozó jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket.
4. kérdés:
Elfogadja-e az Ajánlatkérő, hogy az esedékességi határidőre történő fizetés elmulasztása (késedelmes
fizetés) esetén Kereskedő minden késedelmes napra vonatkozóan a Ptk. szerinti késedelmi kamatnak
megfelelő késedelmi kamatot jogosult Felhasználó felé kiszámlázni.
Kiegészítő tájékoztatás:
Igen, szerződéstervezet 42. pont.
5. kérdés:
Elfogadja-e az Ajánlatkérő, hogy a Vevő fizetési kötelezettségét azon a napon kell teljesítettnek
tekinteni, amikor Eladó bankszámláján a számla összegének megfelelő magyar forintban meghatározott
összeg számlavezető pénzintézet általi jóváírása megtörtént?
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