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vállaIkozási átalánYszcrzódés

ame]y létrejött egyrészről a Misko|ci Egyetem (székhely: 3515 Miskolc Egyetemváros;
adószám: 15308809-2-05; számlaszám: MAK 10027006'01426672'00000000; képvise1i:
Szé1l Gábor gazdasági főigazgató és Molnár Miklós fóosáályvezető) mint megrendelő (a
továbbiakban Megrende1ő)

másrészró] AEDIUM Építőipari és Kereskedelmi Kft. (székhely: 3533 Miskolc' Gagarin u.
16.; adószám: 10,1225,74.2-05: számlaszám: ERSTE Bank Nyt1. 1 1600006-00000000.
05929287i aégegyzékszám:05.09.001670; képviseli: Elek Tamás üg}a'ezető), mint
vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó) között alulíIott napon és helyen az a1ábbiak szerint:

A szeÍződés tárgya

1' Az áLalányszerződés tárgya Megrendelő 2. pontbal felsorolt épületeiben töfténő
épület-felújítási és épiilet-felrntartási rnunkák elvégzése, nevezetesen oktatási. tanulmányi
kollégiumi helyiségek, tantemek, e]őadók, ]aboratóriumok, műhelyek' mun]<aszobák,
tárgyalók, közlekedők' speciális helységek, vizesblokkok. technológiai tervek, raktárak
teljes, i11' Észleges felújítása, átalakítása, ja\'ítása, az építőmesteri és szakipari munkák a
kapcsolódó villanyszerelési és épületgépészoti munkák eivégzése a közbeszeÚési
dokumentációban IészleteZettek sZednt.

2' Jelen átalányszerződés alapján a vállalkozói muntavégzés az a1ábbi tefületebe terjed
k i :
- Miskolc, Egyetemvtuos
- Miskolc' Mész u. 1. sz.
. Mályi Kővfui K. u.
. Hollóstető, oktatási Központ
- siófok' Galamb köz 10. sz.

A szerződés tartalma

3. Szerződő Fe1ek jelen szerződés szerinti taltaiomma1 vállalkozási átalányszerződést
kötnek, ame]y alapján a szerződés hatálya alatt vá]]a]kozó elválalja a Megrendelői o]da]on
Í.e]mertilt igények szerinli, az egyes megrendelésekben részletezett felújítási és karbaltartási
munkálatok elvégzését, dokumentáIását aZ alábbiak sze nt.

Áz ellenérték meghatározása' fizetési feltételek

4. Megrendelő ajelen szerződés alapján megkötött megendelések alapján a megfelelően
eivégzett munkáké.t vállalkozói díat Íjzet' A vál]al]<ozói díi magában fogla1ja az építési
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tefillet előkészítését' az átadott dokumentáció és költségvetés sze nti mrrrrkák megvalósít.ísát'
az anyag és munkadíjat, a kivite]i teNben szerep!ő 1echnológiák, beépített szerelvények
leszállítását, táIolását, beépítését, az üzempróbát, a próbaüzemeltetést' a múszaki átadás-
átvéleli eljarásokon való részvételt' a galancia költségét és minden olyan költséget, amellyel a
szakéÍelemmel rendelkező vállalkozónak a szerződés megkötésekol lendelkezésle ál1ó
információi alapján szrimolnia kell, valamint a' Áfa+ és a közbeszerzési eljárás alapján
nvér té(  FN<éoÁr ' l . qÍ

5' A rezsi óradíj: 1o42,- Ft + ÁFA' az anyagiírra vonatkozó engedmény 20,1 %.

6' A költségvetés készítés minden esetben tételes felmérés alapján történik' vállalkozó
az ajánlatáI az ajánlalkéIéstől számított 10 napon belül köteles megkiildeni Megrendelőnek 3
példányban' ellentező esetben Meglendelő az átalárryszeÍződést felmondhatja. A konkét
munkára vonatkozó megrendelést a költségvetés elfogadását követő 3 napon belül
kellelkészíteni. A munkák kezdésének és befejezésének ídőpoítja a konlrét megrendelésben
keÍü] rögzítésle.

Munkalapon átadott kaÍbantartási és hibaelhárítási feladatok k€zdése a Megrendelő
.í]tal íIásos (Fax) vagy e]ektronikus (e-mail) fomában kivitelezőhöz eljuttatott münkalap
időpontjától, a karbantaúrísi munka megkezdéséig számított időtartam 0,5 óra' Hibaelhrírítrísi
munkák eselében, - az ]jzemzayarróI szóló . Megrendelő által tett beje]entés és a munkálatok
megkezdése közt eltelt idő 0,5 óIa' mely iítervallumon belü] vállalja a helyszínre töl1énő
felvonulást, és a muntalatok megkezdését' A Miskolci Egyetem Elekhonikus Munkalap
Nyilvantartó Rendszerében jeientkező feladatok oszti{lyozása az ÜZeme]tetési osáály
hatásköÍe, a halasáást nem tűIő munkák elvégzését tételes felmérési napló, az ütemeáetőket
pedig téteIes koIt.egreles aIapjin Iell elVégezni'

7. A Felek megállapodnak abban' hogy Megrendelő előleget íem f1zet.

8. A vtíllalkozói díj elszámolása a Megrendelő címére 3 példányban benyújtott szrímlával
történik' A Megrendelő csak akkor köteles befogadni a sztÍnlát, ha anaak mellékletéül
csatolják a Megrendelő által leigazolt átadás-átvételi jegyzőkönyvet is. A Megrendelő a
Vrílalkozó által benyújtott szímlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül ellenőrzi, és
ugyanezen határidőn belül az elfogadott ellenéttéket a Vállalkozó ERSTE Bank Nyrt'-nél
vezetett 1 1600006-00000000-05929287 számú bankszámlájára áfutalással fizet meg.

9' Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a Megrendelőnek késedelmi kamatot
szrimíthat fel, melynek mértéke a késedelemmel é ntett naptfui félévet megelőző utolsó
napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező méfiékú.

l0. Szerződő felek rögzítik, hogy a 4' pont szelinti rezsi óradíj 2010' december 01.ig
semmilyen jogcímen llem változtatható meg, eá követően a 2010' december 01-től 2011.
december 01-ig terjedő időszakra a KSH építőipari áIindex méItékével automatikusan
megemelkedik.
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1l. Megrendelőnek az anyagköltséget a KING 2009-2010'2011' éli Epítöipari
költségvetés-készítő plogÍamjának tételeiből kell képezni, az eseti szeződések megkötésének
időpontjában aktuális anyagrírakkal. A felhasználni kívánt anyagok memyiségét és minőségét

az adott munka múszaki ellenőrével töfiént esYeztetés után az eseti szerződésekben
röszíteni kell'

szeEődési bDtosítékok

12' A vállalkozót neki fehóható _ késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbérfizetési
kötelezettség terheli, melynek összege naponta a konkrét szeződött munka 1%-a' a
Iészteljesítéseke is vonatkoztatva. Nem szimít bele a késedelem időtafiamába anrryi nap,
amenayivel a kivitelezés pót- vagy többletmunka, illetőleg egyéb' a Megrendelő
érdekkörében felmeúlt ok miatt húzódott el. A késedelmi kötbér a konkrét szeződés
végszrímlájából kerül levonásra. Az érvényesíthető késedelmi kötbér maximáis összege az
adott megrcndelés nettó díjának maximum 20 %-a.

13. Amemyiben Vállalkozó az eseti szerződés teljesítését megtagadja, illetve a teljesítés a
vá]lalkozónak fehóható okból ellebetetlenül' Válalkozó a nettó vállalkozói díj 30 %.nak
meg{elelő összegű meghíúsulási kötbért köteles fizetni.

14. A vállalkozó jóteÜesítési biztosítékot köteles fizetni. melynek összege 10.000'000.- FÍ'
melyet a jeleü szeÚődés megkötésétől számított 30 íapon belül kell megfizetnie megrendeló
Iészére átutalással. A jótállási biáosíték teljes összege a Vállalkozási szerződés alapján
teljesített vatamennyi munkarész jóttíllási idejének lejártág visszataltasra kerüI. Meglendelő a
jóteljesítési biztosíték után kanatot nem fizet. (A jóteljesítési biáosíték bantgaranciával
kiváltbató.)

Ha a Vállalkozó a jótáll.ási időszakon belül felmerült hibákat a megrendelő felhívására nem
javítja ki határidőre megfelelően, Megrendelő jogosult a hibát mással kijavíttatni, és annak
ellená.tékét a jóteljesítési biztosíték, illetve bankgarancia összegéből lehívni'

Amenrryiben az utófelülvizsgálati eÜfuás leídben' vaEy a je|zett hibák kijavításával lezárul,
Megrendelő a visszataÍtott jóteljesítési biáosíték összegét visszautaUa a vállalkozó lészére,
illetve visszaszolgáltatja a bankgamncia oki.atot'

A munkaterület r€ndelkezésre bocsátása

15. Megrendelő előzetes egyeáotést követően biztosítja Vállalkozó részére a
munkaterülefue muítavégzés céljából történő bejutást éS a felvonuláshoz sziikséges szabadtéri
táxolóteliiletet a teljesítés helyszínén. Az adott munkahelyre töIténő belépési engedélÍ a
kivitelezési munkák múszaki ellenőre adja ki'

|6. Megrendelő térítési díj ellenében biáosítja a munkaterületen belül az energia- és
vízvételezési lehetőséset.



17, A munkatefileten az őzés-védelem megszelvezés9! annak költsége és kockízala a
Válalkozót terh€li'

Pótmunka. többletmunka

18' Amemyiben a jelen áta].inyszerződés alapjrín létejött megrendelés a.lapján végzett
kivitelezés során többlet- vagy pótnuúák végzésének sziikségessége meriil fel, e1Től a
Válalkozó köt€les a Meglendelőt íIásban haladéktalalul értesíteni' A pótmunlát a műszaki
ellenőÍ építési naplóba történő bejegyzése alapjrín Megrendelő rendeli el'

19' A pótmunka téleles elszámolású, utólagos tételes felméréssel kerül elfogadásra.
A pótmunta elvégzését a műszaki ellenőr igazolja le. A pótmulrkík díjának megfizetésérc a
4.9. Dont az ilánvadó.

Atadás-átvéteI

20, Az egyes munkák befejezéséről a Vrá]lalkozó értesíti a Megrendeiőt és egyútíal
legalább három, de amennfben az hatósági engedélyezést is igényel, 8 munkanappal
kolábban kiildött meghívóval kitűzi az átadás-átyétel megkezdésének az időponÚát.
Megrendelő ezt akkor is köteles elfogadni és átvételi kötelezettségét teljesíteni, ha a
vállalkozó a kivitelezést a teljesítési hatfuidő előtt fejezte be.

21. Szerződő Felek képviselői a műszaki átadás-átvételi elj&ás sollín együttesen vesznek
résá az esetleges üzemi próba lefolÍatásan, a próbaizemhez sziikséges berendezések
mílködését a Vállalkozó biztosítja' A sikeres próbaüzem a v.illalkozónak fel nem lóható,
jelentéktelen kÓrülmények miatt nem hiúsulhat meg.

22, Az átadás-átvétel solán Felekjegyzőkönyvbe v€szik a t€ljesítésnek a Megrendelő átal
megállapított hiányait és hibáit' válalkozó a jegyzőkön}.vet és a teNdokumentáció szerinti
belendezéseket. felszereléseket a műszaki átadás-áfuétel soún leltáI sze nt köteles a
MegÍende]őnek illetve múszaki elleíőrének átadni.

23. Vállalkozó minőségtanúsítási kötel€zettségét a hatályos jogszabályok sze nt telj€síti.
Vállalkozó a miiszaki átadás-átvételi eljríráskor köteles l példrányban mellékelni a
mínőségtanúsításokat, kezelési útmutatókat, mérési ercdményeket. Az elvégzett muntáról
Vállalkozó nyilatkozatot állít ki'

24. Vállalkozó az egyes átadás-átvételkol a beépítésre és beszerzésre kerülő berendezések,
gyártók és szállítók által szolgáltatott gépkön}.vek karbantaItási, kezelési utasításait,
garancialeveleit és múbizonylatait, valamint a beépítésre kerülő anyagok minőségi
bizonyítványait köteles Megrendelőnek átadni.

25' A Felek rögzítik, hogy a sze.ződés teljesítése soliín felhasznált termékeknek és a
szállított aÍlyagoknak vagy beszezett berendezéseknek újakrrak kell lenniiik, gyrirtóműi
bizonvlatlal kell rendelkezniilk.
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26. Felek az egyes végleges múszaki átadás-átvételektől szánított egy év elteltével utó-
felülvizsgálati eljfuást tartanak, amelyet Megrendelő hív össze.

Felelősség az elvégzeft munkáéÍ

2'7' Vállalkozó felelősséget vríllal azér1, hogy a jelen átalányszerződés keretében
megvalósílaldó létesítmények a kiviteli terveknek, a szabványoknak és szakmai előírásoknak
megfelelő, a magyar kereskedelemben szokásos jó minőségű anyagok beépítésével,
I. osztá1ú minóségben készülnek.

28. VáIlalkozó az e|yégzett muntákra és beépített anyagoka, berendezésekle, a
leszálított eszközökÍe - közbeszerzési ajánlata szerint - 60 hónap jótállást vállal a sikeres
műszaki átadás-átvétel/üzembe helyezés időpontját követő nappa] kezdődően. Ennek
időtaúama alatt a vállalkozó a felelősség alól csak akkol mentestll, ha bizonyítja, hogy a hiba
oka a teljesítés után keletkezett. Ha a va]akozó a kijavíííst megfelelő határidőre nem
válalja, vagy nem végzi el, a Megrendelő a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja
vagy mással kijavittathatja és éNényesítheti káÍigényét Vállalkozóval szemben. A garanciríis
javítások minden esetben jegyzőkönyvben kerülnek lögzítésle' A jótálás a Me$endelő
jogszabályból eredő jogait nem éIinti.

29, vállalkozót a hibás teljesílés esetén szavatossági kötelezettség terheli. Vállalkozó
szavatossági kölelezettsége az adott múIe vonatkozóan megszilnik' ha Megrendeló vagy a
Megrendelő érdekkörébe tartozó harmadik személy a Vállalkozó előzetes hozzájárrrlasa
nélkül azon változást' javítást végez, vagy azt nem rendeltetésszerÍien hasznája.

veryes rende|kezések

30' A Vallalkozó munkavállalói, megbízottjai, valamint az alvállalkozók munkaváIlalói,
megbízottjai csak cégielzéssel ellátott nunkaruhákban tartózkodhatnak a munkatelületen'

3l. Amermyiben az egyetemi munkarendtől eltéró munkavégzési igény (hétvége,
munkasziineti nap, éjszaka) merül fel, Vállalkozó köteles eá előzetesen a Me$endelőnek
bej elenteni.

32. Megrendelő vállalja' hogy Vállalkozónak legkésőbb a muntateiület átadásáig
rendelkezéséIe bocsátja az egyetemi Munkavédelmi Szabályzat és Tűzvédelmi Szabáyzat 1-l
példányát' A dolgozók dokumentált oktatása és a szabalyzatokban foglaltak mamdéktalan
betartása a munkavégzés időtadama alatt kötelező.

33. válalkozó köteles az építési naplót a munkatedleten taÍtali és biáosítani mindkét fél
részéről annak azonnali elérhetőségét biztosítani. Megrendelő műszaki ellenőIe aZ építési
naplót legalább 8 napod<ént ellenőrzi' és azt aláirásával hitelesíti'

34. Megrendelő szükség sze nt _ a Vállalkozó felkérésére és 36 órával előbbi értesítés
alapján résá vesz a hatósági egyeáetéseken, bejrirrásokon.
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35' Eltakarásra kerülő részeket a Vá1lalkozó köteles a Meglendelő megbízottjának
bemutatni, a munka fol}'tatását a Felek írasban rögzítik.

36. A bontásból kikertilt anyagok nyilvántaltásba vételéről felek együttesen
gondoskodnak. A ME Központi Raktárába' vagy tömelékleÉkó hel}ae szálítás a Vállalkozó
feladala és költsése.

37. A durva takarítas a Vállalkozó feladata. Bútormozgatást _ igény szerint
köl{"ég|erelen belül váIlalL07ó kötele< \ ége./ni.

38. Az építési munkák solán keletkező törmeléket a Vállalkozó az arra kÜe]ölt helyen,
konténerben köteles összegyűjteni. Vállalkozó feladatát képezi a konténelek kömyékének
Iendbe tartiísa, és a megtelt konténelek folyamatos elszállítása, ürítése, a törmelék
jogszabáyban meghatfuozott módon töIténő elhelyezése, saját köhségén és felelősségén'

39. Megrendelő a kivitelező részéIe öltözőt' ill. szociáis helyiséget nem biztosít, a
kivitelezést végző do]gozók elhelyezésére e]őzetes egyeztetés szerint lakókonténelek
helyezhetők el a felújítási muntaterület l00 m-en beltili közelségében.

40. Megrendelőelőteljesítéstelfogad.

4I' Megrendelő és Vállalkozó IészéIőI nyilatkozat tételéIe jogosult személyek
Íneghattlfozásáía az eseti vállalkoziisi szerződésekben keriil sor.

42. Felek az érvényben lévő jogszabáyok alapj.ín fokozottan együthntiködnek a tíiz- és
munkavédelmi előírások betafiása éIdekében'

43. Vála]kozó kizfuó]ag azon alvá]]a]kozók igénybevételéIe jogosult az egyes eseti
szerződések teljesítése soliín, amelyeket a közbeszezési ajánlatában szerepeltetett, vagy akile
a Kbt. 71' s-a alapján nyilatkozott. Ezen kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek
minősiil. Válalkozó az a|váIlalkozó teljesítéséá1, károkozásáért úgy fele], mintha maga jfut
volna el,

44. Jelen szerződés módosítására a Kbt' 303' $-a az irányadó.

45. Szeződő Felek jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült brírmilyea vitás kéIdés
vonatkozásában kikötik a Miskolci Városi Bíróság, illetve a B-A-Z Megyei Bíróság
kizáró1agos illetékességét.

46. Felek lögzítik, hogyjelen szeződés közbeszerzési eljrírás alapján kötött szerződés, így
a szerződés és annak teljesítése esetén a kiíize1és az Art. 36/A' s haÍálya a|áÍaÍtozik

4.]. Jelen szeződés a közbeszeEési eljár.is dokumentumaival (Ajánlati Felhívás' Ajánlati
Dokumentáció és mellékletei' Vállalkozó nyertes Aiánlata és mellékletei) egyiitt éNényes,
ezek a szetződés tészét képezik.

48, Jelen átalányszerződés határozott időtaÍamra, 2009' decembel 01. napjától 2011.
december 01' napjáigjön létre.
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49. A jelen szerződésben nem szabályozott kéIdésekben a Polgfui Törvénykönyv, a
közbeszeflésről szóló 2003. évi cxxx. törvény' valaÍnint a közbeszerzési eljrárásban késált
ajánla1i felhívásban, dokumentiícióban és a nyertes ajiínlatbaü foglaltak az inínyadóak.

Jelen szerződést szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaÍatukkal mindenben
egyezőt j óváhagyólag aláíÚá'k.

Miskolc, 2009. december 01.

Mo|rr.ír Gábor
fő|EazgaÍótő
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