„Alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatási stratégiái”
tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás ajánlattételi felhívás
mellékletét képező Vállalkozási szerződés módosítása
KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

1.
A vállalkozási szerződés I/2. pontja a következő szöveggel egészül ki:
I/2. pont
- az adatbázis legkorábbi átadásának határideje 2014.11.15.
- ha ezt követően kapja meg, akkor a helyzetelemzés befejezésének határideje az átadástól
számított 15 munkanap és addig mentesül a kötbér fizetése alól.
2.
A Vállalkozási szerződés III/10. pontja a következő szöveggel egészül ki:
Ha a szerződés teljesítése során bármikor olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy
gátolja a Vállalkozót a határidőre történő, vagy egyébként szerződésszerű teljesítésben, a
Megrendelőt haladéktalanul írásban 5 munkanapon belül értesítenie kell a Vállalkozónak a
késedelem várható időtartamáról és okáról, illetve a szerződésszerű teljesítést okozó egyéb
okról és annak várható következményeiről. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért
felelősséggel tartozik. A szakmai munkacsoport vezetője 10 munkanapon belül értesíti a
Vállalkozót késedelem elfogadásáról.
3.
A vállalkozási szerződés V. pontja a következő szöveggel egészül ki:
V/6. Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, és
a) a lehetetlenné válás oka a vállalkozó érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat
igényt;
b) a lehetetlenné válás oka a megrendelő érdekkörében merült fel, a vállalkozót a díj
megilleti, de a megrendelő levonhatja azt az összeget, amelyet a vállalkozó a lehetetlenné
válás folytán költségben megtakarított, továbbá amelyet a felszabadult időben másutt
keresett vagy nagyobb nehézség nélkül kereshetett volna;
c) a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, a
vállalkozót az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos része illeti meg.
4.
A vállalkozási szerződés III. pontja a következő szöveggel egészül ki:
III./13. A szakmai munkacsoport a Vállalkozó által elkészített dokumentumokat (helyzetelemzés,
stratégia, cselekvési terv) 10 munkanapon belül véleményezi és értesíti Vállalkozót. Amennyiben
a szakmai munkacsoport javítást kér, a Vállalkozónak 10 munkanap áll rendelkezésére, illetve ha
ez több időt igényel, abban az esetben a Felek közös egyetértő, írásbeli nyilatkozata alapján. A
Megrendelő részéről ezen nyilatkozat aláírására a teljesítésigazolás kiállítására jogosult személy
az aláíró.
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III./14. Megrendelő a jelen szerződés alapján jogot szerez arra, hogy a Vállalkozó által elkészített
dokumentumokat kizárólagosan és korlátlan módon felhasználja. Megrendelő az általa vagy
harmadik személy által átdolgozott művet a szerzők neve alatt csak akkor hozhatja
nyilvánosságra, illetve terjesztheti, harmadik személynek akkor adhatja át, ha ahhoz a szerzők
írásban hozzájárultak. Hozzájárulás hiányában felhasználó forrásként köteles megjelölni az
átdolgozás alapjául szolgáló eredeti művet.
Megrendelő a jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy Vállalkozó a dokumentumokat, azaz a
helyzetelemzést, a stratégiát és cselekvési tervet, tudományos publikáció céljából legkorábban
2015. november 30-át követően a Vállalkozó internetes honlapján közzétegye, annak
feltüntetésével, hogy ezek Megrendelő számára, a fentiekben részletezett európai uniós projekt
finanszírozásában készültek.
5.
A vállalkozási szerződés VI/4 az alábbi mondattal egészül ki:
Kimentés elfogadására jogosult, a szakmai munkacsoport.
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