KÖFOP SZÁLLÍTÓI ELŐLEGBEKÉRŐ
1. Azonosító adatok
A projekt azonosító száma:
A Szállító/Vállalkozó neve:
A Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás
azonosító száma:
A Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás
eredményeként kötött szerződés száma:
A Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás
eredményeként kötött szerződés EUPR száma:
A szerződésben szereplő vevő
(KÖFOP kedvezményezett) neve:
Szállítói szerződés tárgya:

<projekt EPTK/EUPR azonosítója>
<megnevezése>
<EPTK/EUPR/EMIR azonosítója>
<a szállítói szerződés száma>
<a szállítói szerződés EUPR azonosító
száma>
<megnevezése>
<tárgya, címe>

2. Szállítói előleg alapadatok
Előlegbekérő sorszáma:
<nettó összeg + Áfa>
<bruttó összeg>

Igényelt szállítói előleg összege (Ft):
Jóváírandó bankszámla száma:
3. Megjegyzés:

4. EPTK felületre feltöltött dokumentumok:
Feltöltött fájl neve:

Dokumentum címe:

5. Nyilatkozat:
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy ellenem a Cégközlönyben közzétett módon
csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagyonrendezési eljárás nem indult vagy
végrehajtási, adósságrendezési eljárás nincs folyamatban; továbbá köztartozásom jelenleg nem áll
fenn.
Tudomásul veszem, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdés a) és b) pontjai
értelmében az alábbi két módon dönthetek:
- vagy a kedvezményezettel kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt
szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az Irányító
Hatóság javára szóló, (a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 134. § (6)
bekezdése szerinti, vagy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 83. § (1) bekezdése szerinti)
biztosítékot nyújtok, vagy
- nem nyújtok biztosítékot.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdés b)
pontja értelmében saját választásom szerint nem nyújtok biztosítékot, úgy a szállítói előleg az én,
mint szállító szándékos magatartására visszavezethető jogosulatlan igénybevétele esetén, a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 134.4. pontja alapján az irányító hatóság felszólítást
küld az előleg visszafizetésére. Amennyiben a visszafizetésre a megállapított határidőben nem vagy
csak részben kerül sor, az irányító hatóság a vissza nem fizetett összeg adók módjára történő
behajtása céljából megkeresi az állami adóhatóságot, behajthatatlanság esetén pedig kezdeményezi
az állami adóhatóságnál a szállító és a szállítóban többségi befolyással rendelkező szervezet
adószámának törlését.
Vállalom, hogy biztosítékcsere esetén a biztosíték a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött
szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően, folyamatosan rendelkezésre áll,
továbbá a biztosítékcseréről az irányító hatóságot haladéktalanul értesítem.
Vállalom, hogy a biztosíték iratanyagát az elektronikus benyújtást követően haladéktalanul papír
alapon is benyújtom. Tudomásul veszem, hogy az előleg igénylés jóváhagyásának feltétele a
biztosíték eredeti papír alapú példányának az irányító hatósághoz történő beérkezése.
Vállalom, hogy amennyiben a benyújtott szállítói előleg igényléshez kapcsolódóan az irányító
hatóság hiánypótlást ír elő, azt a megadott határidőn belül teljesítem. Tudomásul veszem, hogy a
hiánypótlás teljesítéséig előleg kifizetésére nem kerülhet sor.
Kijelentem, hogy a szállítói előleg elszámolására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket
megismertem, tudomásul vettem, és azoknak megfelelően járok el.
Amennyiben a fenti körülményekben változás történik, úgy arról haladéktalanul köteles vagyok
tájékoztatni a Kedvezményezettet és az Irányító Hatóságot.

Kelt …………, 201… év ………… hónap … napján
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«cég képviseletére jogosult aláírása»
«képviselő beosztása»

