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_______________ ELŐLAP_______________
(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki

Előterjesztés címe: Javaslat gázenergia tanácsadói szerződés módosítására

Az előterjesztés tartalma: Az InFend Energy Kft-vel kötött szerződésben szereplő határidő és szakírtői díj módosítása.

Ülés fajtája*: nyílt

Előterjesztő neve: Virok-Ujlaki Anikó Beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

Az előterjesztést készítette:

Virok-Ujlaki Anikó Beruházási és \ 
városüzemeltetési osztályvezető
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Személyi érintettség esetén a zárt 
ülés kérésére vonatkozó 
nyilatkozatra utalás:

-

Az előterjesztés beadásának 
dátuma**: 2023.01.17.

Sürgősség indoka:

Átadás formája: Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf-formátumban 
kötelező.

Tárgyalja:
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság ®
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Képviselő-testület S

Szerepelt-e korábbi napirenden: NEM:
IGEN: X
Az előző döntés eredménye (határozatszám): 166-168/2022. (VIII. 15.) 
Képviselő-testületi határozat
Előzmény mellékletként csatolva: -

Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM:
IGEN: S
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: A 2023. évi költségvetési rendeletben 
tervezni szükséges y / i ■ ' '
Pénzügyi osztály vezető ellenjegyzése:

Jogi állásfoglalást igényel: NEM: IGEN: x
Véleményező jogász: dr. Jakab Attila

Tanácsnoki vélemény:

Városüzemeltetési 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sport és vízügyi 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Több alternatív határozati vagy 
rendeleti javaslat: VAN: NINCS: x

A határozat végrehajtásáért felelős 
személy megnevezése: polgármester, jegyző

A végrehajtási határidő megjelölése 
(reális időpont): azonnal

A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal meghívandók:

Jegyzői ellenjegyzés:

Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: □
Megjegyzés:.......................................................................................................................................

jegyző
képviselő-testületi tárgyalásra alkalmas: V

___________________________________________________________________________________



Göd Város Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Göd Város Önkormányzatának 
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága, valamint 

Képviselő-testülete 
2023. januári rendes ülésére

Tárgy: Javaslat gázenergia tanácsadói szerződés módosítására

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

A „Földgáz beszerzése Gödön 2022.10.01 - 2023.10.01.” tárgyú közbeszerzési eljárás sikeres 
lebonyolításához, a műszaki tartalom összeállításához és a bírálathoz, valamint a szerződés 
utógondozásához szükséges volt energetikai szakértő tanácsadására és közreműködésére. Ennek 
érdekében az előterjesztés mellékletét képező megbízási szerződés került aláírásra az InFend Energy 
Kft-vei 2022. július 20-án.

A szerződésmódosítás indoka:

A) A teljesítési határidő rövidítése: Göd Város Önkormányzata által földgáz-energia 
közbeszerzési eljárás szerződésének időtartama 1 év határozott időtartamra változott, ezért az 
ehhez kapcsolódó tanácsadói szerződés időtartamát is ezzel összehangban (2023.10.01-ig) kell 
meghatározni.

B) A szerződéses ellenszolgáltatási összeg módosítása: A felek által aláírt szerződés 2.1., 2.2., 2.3.,
2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11. pontjaiban meghatározott feladatok ellátása 
ellenszolgáltatás összegét eredetileg legfeljebb bruttó 1.000.000. Ft összegben határozták meg. 
A szolgáltatási díj összegét a Felek a szerződés 2.10., 2.11. pontjaiban meghatározott feladatok 
ellátásáért továbbra is változatlanul nettó 50.000 Ft/hó + ÁFA, azaz ötvenezer forint/hó + ÁFA 
összegben határozzák meg.
Az eredeti bruttó 1.000.000,- Ft összeg kimerülésére tekintettel a Felek a szerződés 2.1., 2.2.,
2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11. pontjaiban meghatározott feladatok ellátását 
legfeljebb bruttó 1.700.000,- Ft, azaz egymillió-hétszázezer forint keretösszegben határozzák 
meg.

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a beszerzési eljárásokról szóló 29/2020. (VIII. 12.) 
önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdése szerint, a rendelet hatálya 
nem terjed ki c) bizalmi körbe tartozó beszerzésekre a következők szerint: ca) szakértői és tanácsadói 
tevékenység.

A Rendelet 2. § (2) bekezdés ca) pontja szerinti bizalmi körbe tartozik az energetikai szakértői és 
tanácsadói feladatok, így nem szükséges beszerzési eljárás lefolytatása.

Mindezek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hagyja jóvá a mellékelt 
szerződésmódosítás aláírását, valamint biztosítson forrást a szolgáltatás fenntartásához (szerződéses 
utógondozás 2023.10.01-ig).

Fentiekre tekintettel, kérjük az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.



Határozati javaslat
.../2023. (I....) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
felhatalmazza a Polgármestert az InFend Energy Kft-vel 2022. július 20-án kötött földgáz energia 
szakértői megbízási szerződés - a határozat mellékletét képező tartalom szerinti - módosításának 
aláírására, beszerzési eljárás lefolytatásának mellőzésével.

Forrás: A 2023. évre eső maximum bruttó 700.000,- Ft összeget Göd Város Önkormányzatának 
2023. évi költségvetési rendeletében tervezni szükséges.

Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: azonnal

Göd, 2023. január 17.

Tisztelettel:
J

Viro'R^Üjlaki Anikó
Beruházási és városüzemeltetési

osztályvezető



MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA
Ikt. szám: 01/294-..... /2022.

Szerződő Felek (a továbbiakban: Felek) egyrészről
Göd Város Önkormányzata
Székhely: 2131 Göd, Pesti út 81.
Adószám: 15731106-2-13
Bankszámla száma: CIB Bank Zrt. 10700323-42056506-51100005
Képviseletében eljár: Balogh Csaba Polgármester
mint Megbízó, a továbbiakban Megbízó,

másrészről:
InFend Energy Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 7/b A. ép. 1. em. 106.; 
cégjegyzékszám: Cg.01-09-303765;
adószám: 26135140-2-42;
bankszámlaszám: 11600006-00000000-80293666;
képviseletében eljár: Fazekas Endre, ügyvezető) mint Szolgáltató (a továbbiakban Szolgáltató 
között, együttesen Felek az alábbi feltételekkel módosítják a köztük fennálló szerződést:

Előzmények:
Felek 2022.07.25. napján földgáz energia közbeszerzési eljárás gazdasági-műszaki szakértői 
támogatása és szerződéskezelés tárgyú megbízási szerződést kötöttek (iktatószám: 01/294-3/2022).

Felek a közöttük létrejött fenti számú Megbízási szerződést a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:191. § (1) bekezdése alapján közös megegyezéssel módosítják 
az alábbiak szerint.

A szerződésmódosítás indoka:
A) teljesítési határidő rövidítése; Göd Város Önkormányzata által földgáz-energia közbeszerzési 

eljárás szerződésének időtartama 1 év határozott időtartamra változott, ezért az ehhez 
kapcsolódó tanácsadói szerződés időtartamát is ezzel összehangban kell meghatározni.

B) szerződés ellenszolgáltatásának összege módosítása: A felek által aláírt szerződés 2.1., 2.2.,
2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11. pontjaiban meghatározott feladatok ellátása 
ellenszolgáltatás összegét eredetileg legfeljebb bruttó 1.000.000. Ft összegben határozták meg. 
A szolgáltatási díj összegét a Felek a szerződés 2.10., 2.11. pontjaiban meghatározott feladatok 
ellátásáért továbbra is változatlanul nettó 50.000 Ft/hó + ÁFA, azaz ötvenezer forint/hó + ÁFA 
összegben határozzák meg.

Az eredeti bruttó 1.000.000,- Ft összeg kimerülésére tekintettel a Felek a szerződés 2.1., 2.2.,
2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11. pontjaiban meghatározott feladatok ellátását 
legfeljebb bruttó 1.700.000,- Ft, azaz egymillió-hétszázezer forint keretösszegben határozzák 
meg.

Eredeti szöveg:
„1.1. A Megbízó megbízza a Szolgáltatót a 2022.10.01-2024.10.01. közötti beszerzési időszak földgáz 
energia közbeszerzése gazdasági-műszaki szakértői támogatására, valamint az eljárás eredményeképpen 
létrejövő szerződések kezelésével (utógondozásával), nyomon követésével kapcsolatos feladatok 
ellátására. A Megbízó vállalja, hogy a feladat elvégzéséhez a következő adatokat rendelkezésre bocsájtja a 
Szolgáltatónak: jelenleg érvényes földgáz energia kereskedelmi szerződés másolata, felhasználási helyek 
műszaki adatai (felhasználási hely címe, mérési pont azonosító, mértékadó éves fogyasztási mennyiség.)”

„5.1 Jelen szerződés annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba és 2024.10.01. dátummal 
megszűnik. A Felek a megállapodás határozott időtartamára tekintettel kizáiják a rendes felmondás jogát. A 
Felek megállapodnak, hogy a másik Fél jelen szerződéssel kapcsolatos, bármely súlyos szerződésszegése 
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esetén jogosultak a jelen szerződést azonnali hatályú, rendkívüli felmondással megszüntetni. A rendkívüli 
felmondást a másik félhez címzett és postai úton megküldött, cégszerűen aláírt írásos nyilatkozatban lehet 
érvényesen megtenni.”

„2. sz. melléklet SZOLGÁLTATÁSI DÍJ
A szolgáltatási díj összegét a Felek a szerződés 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., pontjaiban 
meghatározott feladatok ellátásáért nettó 650.000 Ft + ÁFA, azaz hatszázötvenezer forint + ÁFA összegben 
határozzák meg.
A Szolgáltató a megbízási díj összegéről a számlát a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztató 
feladását követő 15 napon belül állítja ki a Megbízó részére 30 napos fizetési határidővel.
A szolgáltatási díj összegét a Felek a szerződés 2.10., 2.11. pontjaiban meghatározott feladatok ellátásáért 
nettó 50.000 Ft/hó + ÁFA, azaz ötvenezer forint/hó + ÁFA összegben határozzák meg.
A szolgáltatási díj összegét a Felek a szerződés 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11. 
pontjaiban meghatározott feladatok ellátásáért legfeljebb bruttó 1.000.000. Ft, azaz egymillió forint 
összegben határozzák meg.
A Szolgáltató a megbízási díj összegéről az első számlát 2022.10.07-ig állítja ki, majd ezt követően havi 
rendszerességgel 2024.10.01. -ig havonta a Megbízó részére 30 napos fizetési határidővel.
A Szolgáltató szolgáltatási díjra akkor is jogosult, ha eljárása nem vezetett eredményre, kivéve, ha az 
eredmény részben vagy egészben azért maradt el, mert a megbízott felróhatóan járt el.

A szolgáltatási díj a szerződés teljesítésekor esedékes. Ha a szerződés a megbízás teljesítése előtt szűnt meg, 
a Szolgáltató a szolgáltatási díjnak tevékenységével arányos részét követelheti.”

Módosított szöveg:

„1.1 A Megbízó megbízza a Szolgáltatót a 2022.10.01-2023.10.01. közötti beszerzési időszak földgáz 
energia közbeszerzése gazdasági-műszaki szakértői támogatására, valamint az eljárás eredményeképpen 
létrejövő szerződések kezelésével (utógondozásával), nyomon követésével kapcsolatos feladatok 
ellátására. A Megbízó vállalja, hogy a feladat elvégzéséhez a következő adatokat rendelkezésre bocsájtja a 
Szolgáltatónak: jelenleg érvényes földgáz energia kereskedelmi szerződés másolata, felhasználási helyek 
műszaki adatai (felhasználási hely címe, mérési pont azonosító, mértékadó éves fogyasztási mennyiség.)”

„5.1 Jelen szerződés annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba és 2023.10.01. dátummal 
megszűnik. A Felek a megállapodás határozott időtartamára tekintettel kizárják a rendes felmondás jogát. A 
Felek megállapodnak, hogy a másik Fél jelen szerződéssel kapcsolatos, bármely súlyos szerződésszegése 
esetén jogosultak a jelen szerződést azonnali hatályú, rendkívüli felmondással megszüntetni. A rendkívüli 
felmondást a másik félhez címzett és postai úton megküldött, cégszerűen aláírt írásos nyilatkozatban lehet 
érvényesen megtenni.”

„2. sz. melléklet SZOLGÁLTATÁSI DÍJ
A szolgáltatási díj összegét a Felek a szerződés 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., pontjaiban 
meghatározott feladatok ellátásáért nettó 650.000 Ft + ÁFA, azaz hatszázötvenezer forint + ÁFA összegben 
határozzák meg.
A Szolgáltató a megbízási díj összegéről a számlát a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztató 
feladását követő 15 napon belül állítja ki a Megbízó részére 30 napos fizetési határidővel.
A szolgáltatási díj összegét a Felek a szerződés 2.10., 2.11. pontjaiban meghatározott feladatok ellátásáért 
nettó 50.000 Ft/hó + ÁFA, azaz ötvenezer forint/hó + ÁFA összegben határozzák meg.
A szolgáltatási díj összegét a Felek a szerződés 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11. 
pontjaiban meghatározott feladatok ellátásáért legfeljebb bruttó 1.700.000,- Ft, azaz egymillió-hétszázezer 
forint keretösszegben határozzák meg.
A Szolgáltató a megbízási díj összegéről az első számlát 2022.10.07-ig állítja ki, majd ezt követően havi 
rendszerességgel 2023.10.01. -ig havonta a Megbízó részére 30 napos fizetési határidővel.
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A Szolgáltató szolgáltatási díjra akkor is jogosult, ha eljárása nem vezetett eredményre, kivéve, ha az 
eredmény részben vagy egészben azért maradt el, mert a megbízott felróhatóan járt el.
A szolgáltatási díj a szerződés teljesítésekor esedékes. Ha a szerződés a megbízás teljesítése előtt szűnt meg, 
a Szolgáltató a szolgáltatási díjnak tevékenységével arányos részét követelheti.”

A szerződésmódosítással nem érintett rendelkezések változatlan tartalommal érvényben maradnak.

Göd, 2023.......................

A Megbízó részéről: A Szolgáltató részéről:

Balogh Csaba
polgármester

Göd Város Önkormányzata

Fazekas Endre 
ügyvezető 

InFend Kft.

Pénzügyileg ellenjegyzem: 2023.......

Schönné Kovacsik Katalin
m. pénzügyi osztályvezető h..

A szerződés jogi szempontból megfelelő:
dr. Kolláth Balázs 

jogi előadó
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a Göd Város Önkormányzata (székhely: 2131 Göd, Pesti utca 81.; adószám: 
15731106213; képviseletében eljár: Balogh Csaba polgármester, mint Megbízó (a továbbiakban 
Megbízó),

más részről az InFend Energy Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 
1158 Budapest, Késmárk utca 7/b A. ép. 1. em. 106.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-303765; adószám: 
26135140-2-42; bankszámlaszám: 11600006-00000000-80293666; képviseletében eljár: Fazekas 
Endre, ügyvezető) mint Szolgáltató (a továbbiakban Szolgáltató) a továbbiakban együttesen: Felek (a 
továbbiakban Felek)

között, általános egyszerű szolgáltatási szerződés, az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya, általános rendelkezések
1.1. A Megbízó megbízza a Szolgáltatót a 2022.10.01-2024.10.01. közötti beszerzési időszak 

földgáz energia közbeszerzése gazdasági-műszaki szakértői támogatására, valamint az eljárás 
eredményeképpen létrejövő szerződések kezelésével (utógondozásával), nyomon 
követésével kapcsolatos feladatok ellátására. A Megbízó vállalja, hogy a feladat elvégzéséhez 
a következő adatokat rendelkezésre bocsájtja a Szolgáltatónak: jelenleg érvényes földgáz 
energia kereskedelmi szerződés másolata, felhasználási helyek műszaki adatai (felhasználási 
hely címe, mérési pont azonosító, mértékadó éves fogyasztási mennyiség.)

1.2. Megbízó biztosítja a Szolgáltató részére a közbeszerzést lebonyolító cég, szervezet, vagy a 
Független Akkreditált Közbeszerzési Szakértő elérhetőségét egyeztetés és kapcsolattartás 
céljából.

1.3. A Szolgáltató köteles a jelen szerződés teljesítése során hatékonyan, a legnagyobb szakmai 
gondossággal és a Megbízó érdekeire figyelemmel eljárni, az adott szakmai területen 
általánosan elfogadott módszerekkel és gyakorlattal összhangban.

1.4. A Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni minden olyan tényről, eseményről és 
körülményről, amely a szerződésszerű teljesítést veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés 
elmulasztásából eredő következményekért a mulasztó felelős.

1.5. Szolgáltató kijelenti, hogy rendelkezik a Szerződés teljesítéséhez szükséges szakértelemmel, 
tapasztalattal, illetve tárgyi, személyi és egyéb feltételekkel, jogosultságokkal, valamint 
mindezeket a Szerződés időtartama alatt folyamatosan biztosítani fogja.

2. Szolgáltatás tartalma - földgáz energia közbeszerzési eljárás gazdasági-műszaki szakértői 
támogatása és szerződéskezelés

2.1. Teljes körű szakmai-műszaki előkészítés - a közbeszerzési dokumentációk műszaki 
adattartalmának összeállítása.

2.2. Földgáz energia közbeszerzési szempontjából releváns adatainak kigyűjtése és összeállítása 
az Ajánlati Dokumentációba (továbbiakban AD) applikálható formátumban.

2.3. Földgáz energia terhelési adatsorok kigyűjtése, feldolgozása Ajánlati Dokumentációhoz 
illeszthető formában.

2.4. Kereskedelmi szerződés-tervezetek-Földgáz energia - elkészítése. Javaslat a szerződésekben 
foglalat műszaki - kereskedelmi paraméterek meghatározására.

2.5. Kiegészítő tájékoztatások elkészítése - a műszaki szempontból releváns kérdések 
megválaszolása.

2.6. A közbeszerzési folyamat során folyamatos konzultációs lehetőség biztosítása Megbízó felé.
2.7. Részvétel Bíráló Bizottsági üléseken. i



2.8. Konzultáció a közbeszerzés lebonyolításában részt vevő további szakértőkkel.
2.9. Győztes ajánlattevővel való szerződéskötés egyeztetése, lebonyolítása
2.10. Tévesen, hibásan kiállított számlák megkifogásoiása, a számlareklamációk 

összeállítása és megküldése a kereskedő és a megbízó részére.
2.11. Problémás ügyek intézése, vitás kérdések tisztázása a szolgáltatóval.

3. Kapcsolattartás
■ Kapcsolattartó(k) a Megbízó részéről:
■ Név: Újlaki Anikó
■ Beosztás: Beruházási és városüzemeltetési osztályvezető
■ Telefonszám: +36-30 263 6525
■ E-mail: ujlakianiko@god.hu

■ Kapcsolattartó(k) a Szolgáltató részéről:
■ Név: Fazekas Endre
■ Beosztás: ügyvezető
■ Telefonszám: +36-20 94 11 343
■ E-mail: endre.fazekas@infend.hu

■ A kapcsolattartás és a hivatalos értesítések nyomtatott formában (levél, fax), az operatív ügyek 
intézése e-mailen és telefonon történik. A Szolgáltató kezdeményezése nyomán - igény esetén 
-a Megbízó konzultatív együttműködést, közbenső jóváhagyást biztosít.

4. Titoktartás
4.1. A Megbízó köteles megőrizni a jelen szerződés teljesítése során vagy azzal kapcsolatban 

megszerzett vagy bármilyen módon tudomására jutott bármely üzleti, kereskedelmi, vagy 
egyéb titkot, valamint a Szolgáltatóra vagy ügyfeleire közvetlenül vagy közvetetten vonatkozó 
bármely olyan tényt, információt, adatot vagy megoldást, amelynek bizalmas kezeléséhez a 
Szolgáltatónak érdeke fűződik (a továbbiakban együttesen: „Titok"). A Megbízó Titkot 
harmadik személy tudomására nem hozhat, harmadik személynek át nem adhat, harmadik 
személy részére hozzáférhetővé nem tehet.

5. A szerződés hatálya, megszüntetése, megbízási díj
5.1. Jelen szerződés annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba és 2024.10.01. 

dátummal megszűnik. A Felek a megállapodás határozott időtartamára tekintettel kizárják a 
rendes felmondás jogát. A Felek megállapodnak, hogy a másik Fél jelen szerződéssel 
kapcsolatos, bármely súlyos szerződésszegése esetén jogosultak a jelen szerződést azonnali 
hatályú, rendkívüli felmondással megszüntetni. A rendkívüli felmondást a másik félhez 
címzett és postai úton megküldött, cégszerűen aláírt írásos nyilatkozatban lehet érvényesen 
megtenni.

5.2. Szolgáltató részéről súlyos szerződésszegésnek minősül az 2. pontban meghatározott feladat 
teljesítésével összefüggő kötelezettségének súlyos megszegése.

5.3. Megbízó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül a díjfizetési, vagy egyéb szerződéses,
vagy együttműködési kötelezettségének megszegése.

6. Szolgáltatás díja
6.1. A Megbízási Szerződés 2. pontjában részletezett feladatok ellátásáért Szolgáltatót jelen 

Megbízási szerződés 2. sz. mellékletében meghatározott összegű megbízási díj illeti meg. A 
megbízási díj összegét az Megbízó átutalással fizeti ki a Szolgáltató Erste Bank Hungary Zrt.- 
nél vezetett 11600006-00000000-80293666 számú bankszámlaszámára. A Megbízó 
késedelmes fizetése esetén Szolgáltató a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatra jogosult.
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7. Záró rendelkezések
7.1. A jelen Szerződés (beleértve annak mellékleteit) a Szerződés tárgyára vonatkozóan a Felek 

közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza. Felek rögzítik, hogy a Szerződésnek 
nem válik tartalmává semmilyen olyan szokás, amelynek alkalmazásában a felek korábbi 
üzleti kapcsolataikban megegyeztek, és semmilyen olyan gyakorlat, amelyet egymás között 
kialakítottak, kivéve, ha azt mindkét fél írásban megerősíti.

7.2. A Felek megállapodnak, hogy az a tény, hogy valamely Fél a jelen Szerződésben biztosított 
valamely jogát nem vagy nem határidőben gyakorolja, nem tekinthető az adott jogról való 
végleges lemondásnak. A Felek megállapodnak abban is, hogy valamely kötelezettség 
elmulasztása, vagy ezen mulasztás kifogásolásának a másik Fél részéről történő elmaradása 
nem jelenti azt, hogy a kötelezett Fél ezen kötelezettsége alól mentesül.

7.3. Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése jogszabályváltozás okán vagy egyéb 
okból részben vagy egészben érvényét veszti, úgy a Felek kölcsönösen kötelezik magukat 
arra, hogy közösen megfelelően módosítják a jelen szerződést, egyebekben a szerződéses 
rendelkezés érvénytelensége az egész szerződés érvényességét nem érinti, kivéve ha az 
érvénytelenség miatt a jelen szerződés célja hiúsul meg.

7.4. Ezen szerződés kizárólag a jogszabályi előírásoknak megfelelően, írásban módosítható.
7.5. Az ezen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit különösen annak a megbízási szerződésre vonatkozó 
rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.

7.6. A szerződésből fakadó esetleges jogvitákat a Felek elsősorban békés úton kívánják rendezni, 
ennek hiányában a területileg illetékes Bíróságon rendezik.

7.7. Ezen szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú melléklet: 
Meghatalmazás; 2. számú melléklet: Szolgáltatási díj.

7.8. A szerződés aláírásával a Megbízó vállalja, hogy ezen szerződés időbeli hatálya alatt a 
szerződés tárgyát képező szolgáltatásokat csak a Szolgáltatótól rendeli meg, a szerződés 
hatályba lépésekor nem rendelkezik azonos tevékenységre, szolgáltatásra irányuló, harmadik 
féllel kötött hatályos szerződéssel, a jelen szerződés hatálya alatt a Szolgáltató részére a jelen 
szerződés tárgya vonatkozásában kizárólagosságot biztosít.

7.9. Megbízó jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy a Szolgáltató a 
Megbízót jelen szerződés aláírását követően Ügyfeleként és referenciaként jelölje meg 
szóban, illetve tüntesse fel írásos kiadványaiban.

A Szerződő Felek megerősítik, hogy a jelen Szerződést teljes terjedelemben egyedileg megtárgyalták 
és azt a Felek közösen elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen 
jóváhagyólag írják alá. A Felek kijelentik, hogy a Szerződésből mindkét Fél 1 (egy) példányt átvett.

Göd, 2022. július 20. Budapest, 2022.

A Megbízó részéről:

polgármester

A Szolgáltató részéről:

Fazekas Endre 
ügyvezető
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Pénzügyi ellenjegyző:

Balatoni Györgyi

pénzügyi előadó

Tóth János

Jegyzői ellenjegyzés

Dátum: 2022.
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1. számú melléklet

MEGHATALMAZAS

Alulírott Balogh Csaba polgármester, Göd Város Önkormányzata (székhely: 2131 Göd, Pesti utca 81.; 
adószám: 15731106213) - Meghatalmazó -, a meghatalmazó képviseletében

meghatalmazom az InFend Energy Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot 
(székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 7/b A. ép. 1. em. 106.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-303765; 
adószám: 26135140-2-42; képviseletében eljár: Fazekas Endre, ügyvezető) - Meghatalmazott - hogy 
Göd Város Önkormányzata nevében és képviseletében eljárjon és az alábbi tevékenységi jogköröket 
gyakorolja visszavonásig:

1. Kapcsolattartás szóban és írásban az energia kereskedőkkel az ajánlatkérést megelőző előzetes 
információszerzés és az azt követő közbeszerzési eljárás valamint a szerződéskötés során.

2. Kapcsolattartás szóban és írásban a jelenlegi, a Meghatalmazóval szerződéses jogviszonyban 
lévő energia kereskedőkkel.

3. Kapcsolattartás szóban és írásban a jelenlegi, a Meghatalmazóval szerződéses jogviszonyban 
lévő elosztói engedélyesekkel.

4. A jelenlegi energia kereskedőknél a fogyasztási helyekre vonatkozó dokumentumok 
beszerzése ügyében teljes körűen eljárjon, a Meghatalmazóra vonatkozó dokumentumokba 
(pl. kereskedelmi szerződés, T-görbe) betekintsen, azokat kikérje illetve azokról másolatot 
kérjen.

5. A területileg illetékes energia szolgáltatónál a fogyasztási helyekre vonatkozó dokumentumok 
ügyében teljes körűen eljárjon, a Meghatalmazóra vonatkozó dokumentumokba betekintsen, 
azokat kikérje illetve azokról másolatot kérjen.

6. Földgáz energia közbeszerzés ügyében teljes körűen eljárjon az energia kereskedőknél, 
területileg illetékes energia szolgáltatóknál.

Jelen meghatalmazás alapján a Meghatalmazott nem jogosult a Meghatalmazó nevében 
kötelezettségvállalásra.

A Meghatalmazott a meghatalmazást elfogadja.

Göd, 2022.

Maghatalmazó

Budapest, 2022.
MFEfc-D ENERGY KFT

InFend Energy Kft.

Maghatalmazott

Képviseletében: Balogh Csaba polgármester Képviseletében: Fazekas Endre ügyvezető
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2. számú melléklet

SZOLGÁLTATÁSI DÍJ

A szolgáltatási díj összegét a Felek a szerződés 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., pontjaiban 
meghatározott feladatok ellátásáért nettó 650.000 Ft + ÁFA, azaz hatszázötvenezer forint + ÁFA 
összegben határozzák meg.

A Szolgáltató a megbízási díj összegéről a számlát a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló 
tájékoztató feladását követő 15 napon belül állítja ki a Megbízó részére 30 napos fizetési határidővel.

A szolgáltatási díj összegét a Felek a szerződés 2.10., 2.11. pontjaiban meghatározott feladatok 
ellátásáért nettó 50.000 Ft/hó + ÁFA, azaz ötvenezer forint/hó + ÁFA összegben határozzák meg.

A szolgáltatási díj összegét a Felek a szerződés 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11. 
pontjaiban meghatározott feladatok ellátásáért legfeljebb bruttó 1.000.000. Ft, azaz egymillió forint 
összegben határozzák meg.

A Szolgáltató a megbízási díj összegéről az első számlát 2022.10.07-ig állítja ki, majd ezt követően havi 
rendszerességgel 2024.10.01. -ig havonta a Megbízó részére 30 napos fizetési határidővel.

A Szolgáltató szolgáltatási díjra akkor is jogosult, ha eljárása nem vezetett eredményre, kivéve, ha az 
eredmény részben vagy egészben azért maradt el, mert a megbízott felróhatóan járt el.

A szolgáltatási díj a szerződés teljesítésekor esedékes. Ha a szerződés a megbízás teljesítése előtt szűnt 
meg, a Szolgáltató a szolgáltatási díjnak tevékenységével arányos részét követelheti.

Göd, 2022. július 20. Budapest, 2022.....

A Szolgáltató részéről:

Balogh Csaba 
polgármester

Fazekas Endre 
ügyvezető
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0.4. (. ... ?./ .sz. szerződés kísérő lapja

A szerződést szerkesztette/kiegészítette:

............../2: .... 
/ dr. Jakab Attila 

közbeszerzési referens

Jelen szerződés közbeszerzési eljárás hatálya alá nem tartozik:

közbeszerzési referens

A szerződés jogi szempontból megfelelő:

dr. Kolláth Balázs 
jogi előadó



2/2011 sz. Polgármesteri - Jegyzői együttes intézkedés
1, melléklet

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ LAP

Kapcsolódó ügyiratszám: /...-?^r^2022. Kötelezettségvállalás nyilvántartási

szám:.................

kiadási;Kötelezettségvállalás jellege: ______________ _____________ _ ___________
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ADATAI *

Felelős Osztály/Iroda: Beruházási Osztály
Szerződő Partner neve: InFend Energy Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság 
Adószáma:

bevételi; (aláhúzással a megfelelőt)

26135140-2-42

Pénzügyi kötelezettség/követelés összege:
787.401.- Ft + 27% ÁFA = bruttó 1.000.000.- Ft

Közbeszerzési eljárás keretében történt-e a beszerzés: igen nem
A beszerzés építés, hatósági engedélyköteles tevékenységhez kapcsolódik: igen nem
Szervezetkód:........................... Szakfeladat:................................................

Költségvetési jogcím / sor megnevezése:
Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése, Dologi kiadások

Képviselő-testületi, Bizottsági döntés:

Teljesítést igazolja: Virok-Ujlaki Anikó Beruházási és városüzemeltetési osztály 

Teljesítésigazolást vállalom:

Dátum: 2022.07.20. Aláírás

PÉNZÜGYI KOORDINÁCIÓ (fedezet igazolása) Pénzügyi Osztály

Pénzügyi fedezet rendelkezésre áll a...........................................................költségvetési jogcímen.

Előirányzat módosítást igényel / nem igényel

II.

Megjegyzés:

Dátum:........................................ ... Aláírás:........................ .

III. VÉLEMÉNYEZÉSEK kérése / Jogi koordináció: 

Megjegyzés:

Dátum: Aláírás:..........................................


