Vállalkozási szerzıdés módosítása

Elızmény
1. A Közbeszerzések Tanácsa (1024 Budapest, Margit krt. 85., a továbbiakban:
Megrendelı) és a Clarity Consulting Kft. (1145 Budapest, Erzsébet Királyné útja
29/b., a továbbiakban: Vállalkozó) 2009. március 25-én közbeszerzési eljárás
eredményeként vállalkozási szerzıdést kötött informatikai alkalmazások
fejlesztéséhez/bevezetéséhez kapcsolódó informatikai tanácsadási szolgáltatás
tárgyában.
2. A Vállalkozási szerzıdés 23. pontja értelmében a szerzıdés 10.7 – 10.8. pontjai
szerinti dokumentum elkészítésének határideje 2009. május 15., azzal, hogy a
szerzıdés 3. B pontja szerinti „Statisztikai adatgyőjtési és adatszolgáltatási”
alrendszer esetében ez az idıpont 2009. szeptember 30.
3. A hivatkozott 10.7. – 10.8. pontok szerinti dokumentum a szerzıdés egyik
részfeladataként a szerzıdés tárgyát képezı 3 informatikai alrendszer fejlesztésével
kapcsolatos koncepció-terv elkészítésére vonatkozik. A közbeszerzési eljárás
tárgyalásain a Megrendelı jelezte, hogy a statisztikai alrendszer esetében azért
határozott meg a teljesítésre késıbbi idıpontot, mert ennek fejlesztése nem
jogszabályi elıírás számára, ezért mielıbbi létrehozását nem kezeli prioritásként. A
szerzıdés teljesítésének folyamatában az igények részletes felmérése, valamint az
alrendszerek tervezése során a Felek számára azonban egyértelmővé vált, hogy
specifikációs szinten a három alrendszer oly mértékben összefügg, hogy azokat
csak együtt lehetséges megtervezni. (Az ún. „közbeszerzési adatbázis” és a
statisztikai alrendszer eleve egymásra épülı alkalmazások, a statisztikai program az
adatbázisból nyeri ki feldolgozás céljából az adatokat. Emiatt a statisztikai
alrendszerrel kapcsolatos igények teljesíthetıségét döntı mértékben befolyásolja
az, hogy milyen a közbeszerzési adatbázis adatstruktúrája, a benne tárolt adatok
köre, az adatok egymással való logikai kapcsolata. Mindemellett a „Közbeszerzési
Döntıbizottság elektronikus ügyintézési alrendszerének” is együtt kell mőködnie a
közbeszerzési adatbázis alrendszerrel, részére adatokat kell átadnia.)
4. Fentiekre tekintettel a teljesítés ütemezésének módosítása vált szükségessé, oly
módon, hogy mindhárom alrendszer esetében a koncepció-terv elkészítésére a
Felek egységes határidıt állapítanak meg. (Ennek értelmében a statisztikai
alrendszer tekintetében a koncepció-terv elkészítésére irányadó teljesítési határidıt
a Felek elıbbre hozzák, ezzel együtt a másik két alrendszer vonatkozásában a
határidıt késıbbi idıpontra teszik.)
5. A Felek kijelentik, hogy szerzıdéses határidık módosítása tekintetében egyik Felet
sem terheli mulasztás, az elıre nem látható körülményekre vezethetı vissza.

Szerzıdés-módosítás
6. Fentiekre tekintettel a Felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozási szerzıdés
23. pontját az alábbiak szerint módosítják:
A szerzıdés 10.7. – 10.8. pontjai szerinti dokumentum elkészítésének határideje (a
szerzıdés 3. pontja szerinti mindhárom alrendszer esetében): 2009. május 26.

Budapest, 2009. május 13.
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Megrendelı részérıl
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Vállalkozó részérıl

