Módosult a Szélessávú fejlesztések előkészítéséhez és
végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátása című
felhívás
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Szélessávú fejlesztések előkészítéséhez
és végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátása” című (GINOP-3.4.4-16 kódszámú)
felhívás.
A módosítás érintette az alábbi pontokat:
Módosult
Eredeti szöveg
Fejezet/Alpont
1. oldal
a benyújtott támogatási kérelmekről

Módosult szöveg

a jogszabály által meghatározott
határidőn belül dönt;
3.4.1.2

3.4.3
3.7.1

A horizontális cél megvalósítása,
valamint
a
megvalósítás
eredményességének
nyomon
követése
érdekében
végzett
tevékenység
következtében
felmerült költség elszámolható. A
kiemelt
célok
és
a
környezetvédelmi,
esélyegyenlőségi és a nők és
férfiak
egyenlőségét
biztosító
követelmények
részletes
ismertetése
megtalálható
az
Általános
Útmutató
a
Felhívásokhoz c. dokumentum
(https://www.palyazat.gov.hu/doc
/4404) 12. fejezetében.
Közbeszerzési kötelezettség:
A
272/2014.
(XI.5.)
Korm.
rendelet 88. §. (1)-(4) szerinti
szankció
nem
alkalmazandó
szakpolitikai mutatók és az OPeredmény-indikátorok esetében.

4.3

A
támogatási
kérelmek Jelen
felhívás
keretében
a
benyújtására
a
felhívás támogatási kérelmek benyújtására
megjelenését követő 2016.08.15. 2016.08.15. naptól 2018.08.15.
naptól 2018.08.15. napig van napig van lehetőség.
lehetőség.

5.4

Felhívjuk a figyelmet, hogy a
központi költségvetési szerv, helyi
önkormányzat,
önkormányzati

társulás, közvetlen vagy közvetett
többségi állami tulajdonban álló
gazdasági
társaság
kedvezményezett
részére
támogatási
előleg
akkor
folyósítható,
ha
az
irányító
hatóság a kedvezményezett által
benyújtott, az adott naptári évre
vonatkozó projektszintű likviditási
tervet jóváhagyta.
A likviditási terv sablonja a
www.szechenyi2020.hu oldalon /
jelen felhívás szakmai mellékletei
között található meg.
A likviditási tervre vonatkozó
további szabályokat a 272/2014.
(XI.5) Korm. rendelet 117/A. §-a
tartalmazza.
5.5.5

5.5.5.
megvalósításhoz
egyéb költségek

Szakmai
kapcsolódó

a)
Szakmai megvalósításhoz
kapcsolódó anyagköltség
1)
Munkavédelmi
(sisak,
bakancs,
mellény)

eszközök
láthatósági

1)2) Szakmai megvalósításban
közreműködő
munkatársak
irodaszer költségei
5.5.7
5.5.9

5.6

Átalányalapú elszámolás
5.5.9

5.5.6

Közszféra szervezetek esetén a
projektmenedzsment
költségek
elszámolhatósága
tekintetében
figyelembe kell venni a 272/2014.
(XI.5.)
Korm.
rendelet
5.
mellékletének 3.8.2. pontjában
foglalt előírásokat.

Közszféra szervezetek esetén a
projektmenedzsment
költségek
elszámolhatósága
tekintetében
figyelembe kell venni a 272/2014.
(XI.5.)
Korm.
rendelet
5.
mellékletének 3.8.2. pontjában
foglalt előírásokat.
i)
A 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 5. melléklet 2.3.2.5b
pontja értelmében a
nem
közbeszerzés köteles beszerzések
vonatkozásában
az
alábbi
összeférhetetlenségi
szabályok
állnak fenn:
Nem független az az ajánlattevő,
•
amelyben a támogatást
igénylő / kedvezményezett vagy
ezek tulajdonosa - irányító vagy
felügyeleti szerve -, annak tagja,

és/vagy a szervezet nevében
nyilatkozattételre,
képviseletre
jogosult személy, továbbá ezen
személy hozzátartozója az alábbi
jogok valamelyikét gyakorolja:
tulajdonosi,
fenntartói,
vagyonkezelői,
irányítási,
képviseleti,
munkáltatói,
vagy
kinevezési;
•
amelynek tulajdonosa irányító vagy felügyeleti szerve -,
annak tagja, és/vagy a szervezet
nevében
nyilatkozattételre,
képviseletre jogosult személy, a
támogatást
igénylő
/
kedvezményezett szervezetében
vagy
ugyanazon
beszerzés
vonatkozásában másik ajánlattevő
szervezetében az alábbi jogok
valamelyikét
gyakorolja:
tulajdonosi,
fenntartói,
vagyonkezelői,
irányítási,
képviseleti,
munkáltatói
vagy
kinevezési; vagy
•
ha a támogatást igénylő /
kedvezményezett
vagy
másik
ajánlattevő
vonatkozásában
partner
vagy
kapcsolt
vállalkozásnak minősül.
Az
összeférhetetlenség
vonatkozásában hozzátartozónak
minősül Ptk. 8:1. § (1) bekezdés
1. és 2. pontja értelmében a
házastárs,
az
egyeneságbeli
rokon,
az
örökbefogadott,
a
mostoha- és a nevelt gyermek, az
örökbefogadó-, a mostoha- és a
nevelőszülő, a testvér, az élettárs,
az
egyeneságbeli
rokon
házastársa,
a
házastárs
egyeneságbeli rokona és testvére,
és a testvér házastársa.
E-beszerzés funkció használatára E-beszerzés funkció használatára
vonatkozó kötelezettség:
vonatkozó tájékoztatás:
Felhívjuk a figyelmet, hogy a A
kedvezményezetteknek
kedvezményezett
köteles
a lehetőségük van a pályázati eprojekt
keretében ügyintézés
felület
e-beszerzés
megvalósítandó, Kbt. hatálya alá funkciójának
önkéntes
nem
tartozó
beszerzései használatára.
Amennyiben
a
vonatkozásában
az
alábbiak „Beszerzéseim” menüpontba az
szerint eljárni:
ajánlattételi határidőt megelőzően

1.
A
kedvezményezett
beszerzési igényét az ajánlattételi
határidőt megelőző legalább öt
nappal köteles a pályázati eügyintézés
felületen
„Beszerzéseim” menüpont alatt
feltölteni.
2.
Nem kell közzétenni a
beszerzési igényt a 3 000 000 Ftnál
nagyobb
elszámolható
összköltségű
projektek
azon
szerződései esetében, amelyek
elszámolható összköltsége nem
haladja meg a 300.000 Ft-ot.
3.
3 árajánlat rendelkezésre
kell, hogy álljon, abban az
esetben is, ha használja az ebeszerzés funkciót;
4.
A kedvezményezett köteles
figyelembe venni az e-beszerzés
felületen
keresztül
érkezett
ajánlatokat a beszerzése során,
mérlegelve
a
gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlatot tekintettel
a már meglévő árajánlatokra, és
indoklással alátámasztani annak
vagy
azoknak
esetleges
elutasítását.

feltöltik beszerzési igényüket, úgy
azok a http://palyazat.gov.hu/ebeszerzes
oldalon
nyilvánosan
elérhetőek lesznek.
Az igényt az ajánlattételi határidőt
megelőzően, az ajánlattételhez
szükséges ésszerű időben javasolt
feltölteni. A beszerzési igényben
lehetőség van megjelölni többek
között az ajánlattétel módját,
határidejét, a beszerzési igény
tárgyát
és
a
teljesítési
feltételeket. Felhívjuk a figyelmet,
hogy az e-beszerzés funkció
használata
nem
helyettesíti,
csupán elősegítheti a szokásos
piaci ár igazolására vonatkozó
kötelezettségek teljesítését.

