Módosult A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés című kiemelt felhívás
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” című (KÖFOP-2.1.2-VEKOP-2015 kódszámú)
kiemelt felhívás az alábbiak szerint:

Módosuló pont megnevezése
5.5 Az elszámolható költségek köre
A támogatási kérelemben tervezett elszámolható
költségek alátámasztása:

Saját teljesítés

Korábbi szöveg

Új szöveg

(…) A saját teljesítés keretében végzett
tevékenységek bekerülési költségeit a piacon
elérhető, ugyanilyen tartalmú szolgáltatások árával
szükséges
összevetni.
Az
elemzésnek
alátámasztási módja, a feladatra készített –
közbeszerzési eljárásokban alkalmazott, azzal
megegyező részletezettségű – műszaki tartalom
alapján bekért, legalább 3 db érvényes indikatív
ajánlat.

(…) A saját teljesítés keretében végzett
tevékenységek bekerülési költségeit alá kell
támasztani. A saját teljesítés estében elfogadható
piaci ár alátámasztási módok: a feladatra készített
– közbeszerzési eljárásokban alkalmazott, azzal
megegyező részletezettségű – műszaki tartalom
alapján bekért, legalább 3 db érvényes indikatív
ajánlat, továbbá a piaci ár igazolására szintén
alkalmazhatóak a Kbt.-ben, a 272/2014. (XI.5.)
Korm. rendeletben, valamint az Európai Bizottság
által
kiadott
„Útmutató
az
egyszerűsített
költségelszámolási
lehetőségekről”
című
dokumentumban meghatározott egyéb piaci ár
alátámasztási módszertanok.

(…)
Továbbá az alábbi alátámasztó dokumentumok
benyújtása is szükséges megkezdhető projekt
esetében a támogatási kérelem mellékleteként,
nem megkezdhető projekt esetében pedig
legkésőbb
a
megvalósítás
megkezdéséhez
kapcsolódó szerződésmódosítás keretében:


A
www.szechenyi2020.hu
honlapon
elérhető,
jelen
Felhíváshoz
tartozó
segédletek mappában „saját teljesítés”
táblázat, melynek a közvetlen személyi
jellegű ráfordításokat és azok kapcsolódó

(…)
Továbbá az alábbi alátámasztó dokumentumok
benyújtása is szükséges megkezdhető projekt
esetében a támogatási kérelem mellékleteként,
nem
megkezdhető
projekt
esetében
a
megvalósítás
megkezdéséhez
kapcsolódó
szerződésmódosítás keretében, vagy legkésőbb

Módosuló pont megnevezése

Korábbi szöveg
közvetlen költségeit kell
(Felhívás 2.2 sz melléklet)

Új szöveg
tartalmaznia.

A
saját
teljesítés
bekerülési
költségének
igazolására a közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint
a
közbeszerzési
műszaki
leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően
részletezett műszaki tartalom alapján beszerzett,
legalább 3 db érvényes indikatív ajánlat.

az Irányító Hatóság által előírt határidőben:


A
www.szechenyi2020.hu
honlapon
elérhető,
jelen
Felhíváshoz
tartozó
segédletek mappában „saját teljesítés”
táblázat, melynek a közvetlen személyi
jellegű ráfordításokat és azok kapcsolódó
közvetlen költségeit kell tartalmaznia.
(Felhívás 2.2 sz melléklet)



A saját teljesítés bekerülési költségének
igazolására a közbeszerzési eljárásokban
az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki
leírás
meghatározásának
módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet
előírásainak
megfelelően
részletezett műszaki tartalom alapján
beszerzett,
legalább
3 db
érvényes
indikatív ajánlat, vagy a Kbt.-ben, a
272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben,
valamint az Európai Bizottság által kiadott
„Útmutató
az
egyszerűsített
költségelszámolási lehetőségekről” című
dokumentumban meghatározott egyéb
piaci ár alátámasztási módszertanoknak
megfelelően készült dokumentáció.

