Módosult a „Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség
javítása” című (IKOP-1.1.0-15 kódszámú) Felhívás
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Nemzetközi (TEN-T)
közúti elérhetőség javítása” című (IKOP-1.1.0-15 kódszámú) felhívás
dokumentációja.
A Felhívásban az alábbi módosítások történtek:
A nem közbeszerzés köteles beszerzések esetében a piaci árra vonatkozó
feltételek pontosítása történt.
Új segédlet:
Sablon a piaci ár alátámasztásához
A Felhívás módosítása az alábbi pontokat érinti:
5.6. Az elszámolhatóság további feltételei
5.8. Nem elszámolható költségek köre
Segédletek
Módosuló pont
megnevezése
5.6.

Eredeti szöveg

Új szöveg

Nem
közbeszerzés
köteles beszerzés esetén a
szokásos piaci árnak való
megfelelést
a
támogatás
igénylőnek a 2014–2020
programozási időszakban az
egyes
európai
uniós
alapokból
származó
támogatások
felhasználásának
rendjéről
szóló 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet 5. számú
melléklete
Nemzeti
szabályozás az elszámolható
költségekről
2014–2020
programozási
időszakban
című útmutató - szerint kell
alátámasztani.

Nem
közbeszerzés
köteles beszerzés esetén a
szokásos piaci árnak való
megfelelést a támogatás
igénylőnek
főszabályként
legalább három, egymástól
és a támogatást igénylőtől
független
ajánlattevőtől
származó árajánlattal kell
igazolnia.
A
támogatást
igénylő/kedvezményezett
köteles
vizsgálni
az
ajánlattevők
szerződés
teljesítésére
való
alkalmasságát.
A szokásos piaci árnak
való
megfelelést
alátámasztó
dokumentumokat
a
kapcsolódó
szerződés
elektronikus
kitöltő

programba
való
feltöltésekor be
kell
nyújtania
a
kedvezményezettnek.
Azon
szerződések
esetén,
amelyek
elszámolható
összköltsége
100 000 forint, vagy ennél
alacsonyabb
összeg,
a
kedvezményezett
részéről
nem szükséges a piaci ár
alátámasztása.
100 000 Ft-ot meghaladó,
de maximum 300 000 Ft
elszámolható
összköltségű
szerződések
esetén
a
szokásos
piaci
ár
árajánlattal nem igazolható,
azonban az irányító hatóság
előírja, hogy a támogatást
igénylő/Kedvezményezett
legalább 3 db nyilvánosan
elérhető, évszámmal ellátott
katalógussal,
dátummal
ellátott
web-árlappal,
árlistával vagy egyéb, értékarányos tartalmú költségkalkulációval támassza alá a
piaci árat. A piaci ár
alátámasztására
szolgáló
dokumentum
a
felhívás
szakmai mellékletei között
található. Ez esetben a
kedvezményezettnek
az
irányító hatóság által előírt
alátámasztó
dokumentumokat nem kell
benyújtania
az
irányító
hatósághoz, de meg kell
őriznie
azokat,
mert
helyszíni
ellenőrzés
keretében azok az irányító
hatóság
által
ellenőrizhetőek.
Az irányító hatóság vezetője
a piaci ár alátámasztásától
egyedi döntéssel eltekinthet
a megbízási jogviszonyban
foglalkoztatott természetes
személy
szellemi

tevékenységével
kapcsolatban felmerült, 8
órás munkavégzésre vetített
300 000 forintot meg nem
haladó
költség
vonatkozásában.
5.8.

-

tájékoztatás
és
nyilvánossági
feladatok
ellátására vonatkozó egyedi
szerződés
vagy
keretszerződés
tartalmán
felül egyéb reprezentációs
költség.

Segédletek

-

Sablon
a
piaci
alátámasztásához

ár

