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Vállalkozási átalánvszerződós

amely létejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székl}ely:3515 Miskolc Egyetemvríros;
adószám: 15308809-2-05; szrlmlaszám: MÁK 10027006-01426672-00000000; képviseli:
SzéII Gábor gazdasági ffiigazgató és Dr' Komáromy Sándor dékán) mint megrendelő (a
továbbiakban Megrendelő)

másrészről AEDIUM Építőipari és Kereskedelmi Kft. (széklrely: 3533 Miskolc' Gagarin u.
16.; adószám: Í0722574-2-05| sziím]aszám| ERSTE Bank N}Í. 1 1600006-00000000-
05929281; cég]egyzékszám:05-09-001670; képviseli; Elek Tamás üg}"vezető), mint
vállalkozó (a továbbiakban Víillalkozó) között aiulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

A szerződés tárgya

7. Az áta1ányszeftődés tfugya Meg(endelő 2' pontban felsololt épületeiben történő
épület-felújítási és épület-fenrttart.ísi munkrák elvégzése, nevezetesen oktatási, tanulmánl
ko1légiumi helyiségek, tantemek, előadók, laboratóriumok. mÍihelyek, munkaszobák,
tfugyalók, közlekedők, speciális helységek' vizesblokkok, techrrológiai tervek, raktárak
teljes' ill. Iészleges felújítása, átalakítása, jayitása' az építőmeste és szakipari munkák a
kapcsolódó villanyszerelési é5 épületgépészeti munkík elvégzése a közbeszerzési
dokumentációban lészletezettek szerint.

Jelen átalányszelződés alapján a vállalkozói munkavégzés az alábbi tefllleteke teded

sfuospatak, Eötvös u. 5-9 sz.
sfuospatak, Bafiók Béla u' 2 sz.

A szerződés tartalma

3' Szerzödő Felek jelen szeüődés szerinti tartalomrnal vállalkozási átalányszeződést
kötnek, amely alapján a szerződés hatálya alatt vá]lalkozó elválalja a Megrendelői oldalon
felmelÍilt igények szetinti, dz egyes megrendelésekben lészletezett felújítási és kalbantartasi
munkílatok e]végzését, dokumentálását az alábbiak szerint'

Az el|enérték rneghatározása. fizetési feltételek

4. Megrendelő ajelen szerződés alapjrín megkötött megrendelések alapján a megfelelően
elvégzett munkákéÍ válla-lkozói díjat fizet. A vállalkozói dij magában foglalja az építési
terület előkészítését, az átadott dokumeítáció és költségvetés szerinti munkák megvalósítását'
az anyag és munkadíjat' a kiviteli teNben szereplő tecbaológirík, beépített szerelvények
leszíllítását, tárolását, beépítését, az izemptóbáÍ' a p|óbaüzemeltetést, a mÍiszaki átadás-
átvételi eljárásokon való részvételt' a gaÍancia költségét és minden olyan költséget, amellyel a
szakéItelemmel rendelkező vállalkozónak a szeződés megki'tésekor rendelkezésre álIó
információi alapján számolnia kell, valamint az Afa-t és a közbeszelzési elj&ás alapján
nye1.tes e gységá.rakat'
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5. A rezsi óradíj: 1250,- Ft + ÁFA, az anyaglíÍIa vonatkozó eng€dmény 13,1 %.

6' A költségvetés készítés minden esetben tételes felmérés alapján törÍénik. Vállalkozó
az ajánlatát az ajánlatk&éstől sziimított 10 napon beiül köteles megküldeni Megrendelőnek 3
péld|ányba& ellenkező esetben Megrendelő az átalányszeződést felmondhatja. A konl<rét
munkifua vonatkozó meglendelést a költségvetés elfogadását követő 3 napon belül kell
elkészíteni. A muÍldk kezdésének és befejezéséÍek időpontja a konkrét meglendelésben
kelül röszítésle.

7. A F€lek megállapodnak abban' hogy Megrendelő előleget nem f1zet'

8. A válalkozói díj elszámolása a Megrendelő címére 3 példányban benyújtott szánlával
történik. A Megrendelő csak akkor köteles befogadni a száLrrllát' ha annak mellékleléül
csalolják a Megrendelő á]tal leigazolt átadís-átvételi jegyzőkön}.vet is' A Megrendelő a
Vállalkozó által benyújtott számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül ellenőrzi, és
ugyanezen határidőn belül az elfogadott ell€nértéket a Vállalkozó ERSTE Banl Nyrt.-nél
vezetett 1 1600006-00000000-05929287 szrimú bantszámlájá.a átutalással fizet meg.

9. Késede]mes fizetés esetén a Vállalkozó a Megrendelőnek késedelmi kamatot
számíthat fel, melyngk méItéke a késedelemmel é ntett naptfui felévet megelőző utolsó
napon érvényes jegybanl<i alapkamattal megegyező méItékÍi'

10. Szerződő felek lögzítik, hogy a 4' pont szeÍinti rezsi óradíj 2010. december 01-ig
seÍrmilyen jogcímen nem váltoáatható meg, ezt követően a 2010' december 01-tőI 201l.
december 01-ig terjedő időszaka a KSH építőipari áÍindex mértékével automatikusan
megemelkedik.

11. Megrendelőnek az anyagköltséget a KING 2009.2010-2011. évi Epítöipari
költségvetés-készítő ploglamjának tételeibő1 kell képezni, az eseti szerződések megkötésének
id.'ponÚában aktuális anyagárakkal. A felhasználni kívlánt aÍyagok meÍrnyiségét és minőségét
_ az adolt munka műszaki ellenőrével történt esveáetés után _ az eseti szerződésekben
röezíteni kell.

Szerzódési biztosítékok

12. A vállalkozót _ neki felróható késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbérfizetési
ktitelezettség terheli, melyíek összege naponta a konklét szeÚődött munka l%-a, a
Iésáeljesítéseke is vonatkoztatva. Nem számít bele a késedelem időtaltamába annyi nap,
amennyivel a kivitelezés pót. vagy tőbbletmunka, illetőleg egyéb, a Megrendelő
éIdekkörében felmedlt ok miatt húzódott el. A késedelni kötbéI a konkét szeüődés
végszámlájából keriil levonásra. Az érvényesíthető késedelmi kötbér maximális összege az
adott meprendelés nettó díiának maximum 20 %-a.
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13. Amennyiben Vállalkozó az eset|szeÍződés teljesítését meglagadja, illetve a teljesítés a
Vállalkozónak fehóható okból ellehetetlenü], Válla]kozó a nettó vállalkozói díj 30 %.nak
megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles Íizetni.

14. A vállalkozó jóteljesítési biztosítékot köteles fizetni, melynek összege 3.000'000.. Ft,
melygt ajelen szelződés megkötésétől szímított 30 napon belülkell megfizetnie megrendelő
Iészére átutalással' A jótállási biáosíték teljes összege a vállalkozási szelződés alapján
teljQsített va]amennyi munkarész jótállási idejének ]ej.írtlíg visszatartrisra kerül. Megrendelő a
jóteljesítési biáosíték után kamatot nem fizet. (A jóteljesítési biztosíték bantgalanciával
kiváltható.)

Ha a Vállalkozó a jótállási időszakon belül felmeúlt hibákat a megrendelő felhívásfua nem
javítja ki határidőre megfelelően, Megrendelő jogosult a hibát mással kjavíttatni, és annak
ellená.tékét a jóteljesítési biztosíték' illetve bankgarancia összegéből lehívni.

Amennyiben az utófeliilvizsgá-lati eljárás rcndben, vagy a jelzett hibák kÜavítísával lezárul,
MegieÍdelő a visszatartott jóteljesítési biztosíték összegét visszautalja a Vállalkozó részére,
illetve ússzaszolgáltatja a baokgamncia okiratot.

A munkaterület rendelkezésre bocsátása

15. Megrendelő előzetes egyeáetóst követően biztosítja Vállalkozó részére a
munkaterü]efoe munkavégzés céljából töIténő bejutást és a felvonuláshoz szükséges szabadt&i
tárolótedletet a tgljesítés helyszínén. Az adott munkahelyle töfiénő belépési engedélyt a
kivitelezési muúlík műszaki ellenőre adja ki.

16. Meglendelő térítési díj ellenében biáosítja a munkatelületen belill az energia. és
vízvételezési lehetőséget.

17' A munkatefllleten az őrzés-védelem megszervezése, annak kijltsége és kock'ata a
vállalkozót telheli.

Pótmunka. többletmunka

18. Amerrrryiben a jelen átalányszeződés alapjrán létejött megrendelés alapján végzett
kivitelezés során többlet- vagy pótmuÍkák végzésének szükségesség€ merül fel, erről a
Vállalkozó köt9lgs a Me$endelőt írásban haladéktalanul éItesíteni. A pótmunl{át a műszaki
ellenőI építési naplóba töfiénő bejegyzése alapján Megrendelő rendeli el.

19' A pótmunka tételes elszámolású, utólagos tételes felméIésse] kerül eifogadásra'
A pótmunka elvégzését a míiszaki ellenőr igazolja le' A pótmunkák díjának megfizetésére a
4-9' oont az ilánvadó.
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Atadás-átvétel

20. Az egyes munkrík befejezéséról a Vríllalkozó értesíti a Megrendelőt és egyúttal -
legalább háÍom, de amenrryiben az hatósági engedélyezést is igényel, 8 munkanappal
korábban küldött meghívóval _ k|tűzi az átadás-átvétel megkezdésének az időpontját'
Meglende]ő eá akkol is köteles elfogadni és átvételi kötelezettségét teljesíteni, ha a
vállalkozó a kivite]ezést a teljesítési hatríridő előtt fejeáe be'

2I. Szerződő Felek képviselői a mtiszaki átadás-átvételi eljfuás sonin együttesen vesznek
résá az es€tleges üzemi próba lefol1'tatásán' a próbaiizemiez szükséges berendezések
működését a Vállalkozó biztosítja. A sikeres p.óbaiizem a Viíla]kozónak fel nem róható,
jelentéktelen köflilmények miatt nem hiúsulhat meg.

22. Az átadás-átvétel során Felek jegyzőkön}.vbe veszik a teljesítésnek a Megreídelő által
megállapított hiányait és hibáit. Vállalkozó a jegyzőkönyvet és a tervdokunentáció szerinti
berendezéseket, felszelelésekel a műszaki átadás-átvétel solán le]tár sze nt köteles a
Megrendelőnek illetve műszaki ellenőIének átadni.

23, Yálla1kozó minőségtanúsítási köte]ezettségét a hatályos jogszabrílyok szeÍint teljesíti.
Vállalkozó a múszaki átadás-átvételi eljá]áskol köteles 1 példányba,n melléke]ni a
minőségtanúsítt'sokat, kezelési útmutatókat, méÉsi eledményeket. Az elvégzett munkfuól
Vállalkozó nllatkozatot tílít ki.

24. Vríllalkozó az egyes átadás-átvételkol a beépítésre és beszezésle keúlő berendezések,
gyfutók és szállítók által szolgáltatott gépkönyvek karbantartási, kezelési utasításait'
garancialeveleit és műbizonylatait, valamint a beépítésre kerülő anyagok minőségi
bizonyítványait köteles Meglendelőnek átadni'

25. A Felek lögzítik' hogy a szerződés teijesítése során felhasznrít teÍmékeknek és a
szállított anyagoknak vagy beszezett berendezéseknek újaknak kell leÍniük, gyáÍóműi
bizonylattal keil rendelkezniük.

26, Felek az egyes végleges múszaki átadás.átvételektól számított egy év elteltével utó-
feliilvizsgálati eljfu.ást tartanak' amelyet Meglendelő hív össze.

Fe|e|ősség az elvégzett munkáért

27. Vállalkozó felelősséget yállal azért, hogy a jelen átalányszerződés kerctében
megvalósítandó létesítmények a kiviteli terveknek' a szabványoknak és szakmai elöírásoknak
megfelelő, a magyar kereskedelemben szokásos jó minőségú anyagok beépítésével,
I' osáályú minőségben készülnek.

28' válla.lkozó az elyégzetÍ munkríka és beépített anyagokla, berendezésekre, a
leszíllított eszklzöke . közbeszezési ajiíi ata szerint - 40 hóÍap ,jótlí]].íst vállal a sikeres
múszaki átadás-átvétel/üzembe helyezés időpontját követő nappal kezdődően. Enrrek
időtafiama alatt a vállalkozó a felelősség alól csak akkol mentesül' ha bizonyítja, hogy a hiba
oka a teljesítés után keletkezett' Ha a Válialkozó a kijavítást megfelelő határidőre nem



vállalja, vagy nem végzí el, a Meglendelő a hibát a kötel€zett költségére maga kijavíthalja
vagy mással kijavíttathatja és éNéÍyesítheti kririgényét Vállalkozóval szemben. A ga.ranciális
javítások minden esetben jegyzőkön}Yben kerülnek lögzítésre. A jótállás a Megrendelő
jogszabálybóI eredő jogait nem é nti.

29. Vállalkozót a hibás teljesítés esetén szavatossági kötelezettség terheli. Vállalkozó
szavatossági kötelezettsége az adott múIe vonatkozóan megszúnik, ha Megrendelő vagy a
Megendelő éIdekkörébe taltozó hamadik személy a Vállalkozó előzetes hozzájárulása
nélkill azon vríltozást, Jayitástyégez' yagy azt nem lendeltetésszelúen használja'

vegyes rendelkezések

30' A vá.Ilalkozó munkavállalói, megbizottjai, yalamirlt az alvállalkozók munkavállalói'
megbízottjai csak cégjelzéssel ellátott munkaruhákban taltózkodhatnak a munkateiületen.

3l. Amennyiben az egyetemi munkarendtől eltérő munkavégzési igény (hétvége'
munlQsziineti nap, éjszaka) merül fel, Vríllalkozó kötel€s eá előzetesen a Megiendelőnek
bej elenteni.

32, Megrendelő vállalja' hogy Vállalkozónak legkésőbb a munkatedlet átadásáig
rendelkezésére bocsátja az egyetemi Munkavédelmi Szabályzat és Tűzvédelmi Szabályzat 1-1
példá,nyát' A dolgozók dokumentált oktatása és a szabrílyzatokban foglaltak maradéktalan
betaltása a munkavégzés időtartama alatt kötelező.

33. v.i]]alkozó köteles az építési nap]ót a munkatedlelen tafiani és biáosítani mindkét fél
részéről armak azonnali el&hetőségét biáosítani. Megrendelő műszaki ellelőIe az építési
nap]ót legalább 8 naponként ellenőIzi, és azt aláíIásával hitelesíti.

34. Megr€ndelő sztikség szerint _ a vállalkozó felkérésére és 36 órával előbbi éúesítés
alapján résa vesz a halosági eg)eáetéseken. bejárásokon.

35. Eltakalásm kerü]ő részeket a Vállalkozó köteles a Megrendelő megbízottjának
bemut,atni, a munl€ fol)'tatását a Felek íIásban rögzítik.

36. A bontásból kikeriilt anyagok nyilv.íntaitásba vételéIől felek együttesen
gondoskodnak. A ME Központi Raktfuába, vagy törmeléklerakó hel;re szálíLís a vállalkozó
feladata és költsége.

3.1. A durva takaÍítás a Vállalkozó feladata. Bútolmozgatást - igény sze.int _
költségkereten belül vállalkozó köteles végezni.

38' Az építési munkák soriín keletkező tömeléket a Vállalkozó az ana kijelölt helyen'
konténerben köteles összegyűjteni. Vá]alkozó feladatát képezi a kontélerek könryékének
rendbe tartása, és a megte}t konténerek folyamatos elszállítása, ürÍtése, a tö1me]ék
jogszabályban meghatfuozott módon töíénő elhelyezése, saját köItségén és felelősségén'



39. Megrendelő a kivitelező IésZéIe iiltözőt, ill. szociális helyiséget nem biztosít, a
kivitelezést végző dolgozók elhe]yezésére előzetes egyeztetés szelint lakókonténerek
helyezhetők el a felújítási muntaterület l00 m-en belüli közelségében'

40. Megrcndelőelőteljesítéstelfogad.

4I, Megrendelő és Vríllalkozó lészéről nyi]atkozat tételérc jogosult személyek
meghatározásiára az eseti vállalkozási szerződésekben kerül sor.

42. Felek az érvényben lévő jogszabáyok alapján fokozottan együttmúködnek a túz. és
munkavéde]mi előírások betatása éIdekében.

43. Vállalkozó k|zfuóÍag azon alváIlalkozók igénybevételére jogosult az egyes eseti
szeÚődések teljesítése soún, amelyeket a közbeszezési ajánlatában szerepeltetett' vagy akire
a Kbt. 71. s-a alapján nyilatkozott. Ezen kötelezettség megszegése súlyos szeződésszegésnek
minősül' Vállalkozó az a|yáIlalkozó teljesítéséért, károkozásáért úgy felel, mintha maga jrárt
volna el.

44' Jelen szerződés módosításfua a Kbt. 303' s-a az iÍányadó'

45. Szerződő Felek jelen szerződéssel kapcsolatban felmerillt brírmilyen vitás kérdés
vonatkoásábal kikötik a Miskolci vfuosi Bíróság, illefue a B-A-Z Megyei Bíróság
ki7áfólagos iIletekességét.

46. Felek ógzítik, hogyjelen szeÍződés közbeszerzési eljárás alapján kötött szeződés' így
a szefződés és annak teljesítése eselén a kifizetés az An' 36/A'. $ hatáya alá tar1ozik

47. Jelen szeződés a közbeszerzési eljárás dokrtmentumaival (Ajánlati Felhívás' Ajánlati
Dokumentáció és mellékletei, Vállalkozó nyertes Ajánlata és mellékletei) egÉtt éNényes,
ezek a szerződés lészét képezik.

48. Jelen átalányszeüődés hatíozott időtartamB, 2009. december 01. napjától 201l'
decembel 01. napjáig jön léte'

49. A jelen szeÍződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári TöNénykönyv, a
közbeszezéslől szóló 2003. évi CXXX. törvény' valamint a közbeszerzési eljárásban késziilt
ajánlati felhívásban, dokumentációban és a nyetes ajánlatban foglaltak az iiínyadóak.

Jelen szeuődést szerződő felek elolvasás és értelmezés után. mint akalatuk:kal mindenben
egyezőt j óvláhagyóIag aláídák'

Miskolc, 2009. december 01.

Gábor
ági főigazgató

Vállalkozó
Elek Tamás
üswezetó

El:,' ,
ÉpitólpaÍi '.: '
l5J4 n1i

"+(a.:

Dí Gu.l'á-zoltán
jogi elleniegr'zó Al,, n:.';4 i1g,{

ffi';'t'r'&'r;'tr'E


