Módosult az „Országos múzeumi és könyvtári központi
fejlesztés” című felhívás
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020
keretében megjelent „Országos múzeumi és könyvtári központi fejlesztés” című
(EFOP-3.3.3-VEKOP-16 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:
Módosul a felhívás bevezető pontja:
Eredeti szövegrész:
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:


a Felhívás feltételeinek megfelelő projektet a projektre megítélt 2 milliárd Ft
vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás
erejéig;



a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott
projektnek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 100 %ának megfelelő, maximum 2 milliárd Ft összegű támogatási előleget biztosít.

Módosítás után:
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:


a Felhívás feltételeinek megfelelő projektet a projektre megítélt
2 000 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a
rendelkezésre álló forrás erejéig;



a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott
projektnek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 100 %ának megfelelő, maximum 2 000 000 000 Ft összegű támogatási előleget
biztosít.

Módosul a felhívás 1.2. A rendelkezésre álló forrás pontja:
Eredeti szövegrész:
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2
milliárd Ft.
A teljes összegből az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)
keretében 1,4 milliárd Ft, a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
(VEKOP) keretében 0,6 milliárd Ft a vissza nem térítendő támogatás maximális
összege.
Módosítás után:

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg
2 000 000 000 Ft.
A teljes összegből az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)
keretében 1 400 000 000 Ft, a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
(VEKOP) keretében 600 000 000 Ft a vissza nem térítendő támogatás maximális
összege.

Módosul a felhívás 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások pontja:
Eredeti szövegrész:
Elkülönített pénzforgalmi számla nyitása
A projektre elkülönített pénzforgalmi számlát szükséges nyitni (már meglévő
bankszámlához alszámla nyitása is elegendő), kivéve azt a szervezetet, amelynek a
Magyar Államkincstár vezeti a számláját, és az EU-s programok fogadására már
nyitott elkülönített célelszámolási számlát.
Módosítás után:
Elkülönített pénzforgalmi számla nyitása
A projekt megvalósításához a Kedvezményezettnek lehetősége van elkülönített
bankszámlát nyitni, amely a már meglévő bankszámla alszámlája is lehet.
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 110/A. § alapján a kedvezményezettnek
projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, a projekttel
kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten szükséges nyilvántartania, és
legalább 2027. december 31-ig megőriznie. Az irányító hatóság és egyéb ellenőrzést
végző hatóság által végzett helyszíni ellenőrzés során szükséges az elkülönített
nyilvántartásnak rendelkezésre állnia. Az elkülönített nyilvántartásban be kell tudni
mutatni, hogy az Európai Uniós források megfelelő módon kerültek felhasználásra, a
kettős finanszírozás elkerülésének nyomon követhetőnek kell lennie, be kell tudni
mutatni, hogy a források elkülönített elszámolás mellett és kizárólag arra a célra
kerültek felhasználásra, amelyre a Támogató azt megítélte. A támogatások
jogszabálysértő
vagy
nem
rendeltetésszerű
felhasználása
esetén
a
Kedvezményezettet visszafizetési kötelezettség terheli.
Amennyiben nem elkülönített bankszámlán történik a támogatás kezelése, akkor a
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.9.1.7 pontja alapján
elszámolható bankszámlanyitás költsége, a rendes havi adminisztratív (kezelési)
költség és tranzakciós költség vonatkozásában a projekt költségeinek elszámolása,
vagy a bankszámlán keletkező látra szóló kamat arányos meghatározása, illetve a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése nehézséget jelenthet.
Javasolt, hogy a projekttel kapcsolatos pénzforgalom elkülönített bankszámlán
történjen, amennyiben lehetséges.

Amennyiben a Kedvezményezett elkülönített bankszámlát (alszámlát) nyit, akkor a
támogatás fogadására szolgáló elkülönített bankszámla rendelkezésre állásáról szóló
igazolást be kell nyújtania a Támogatónak.

Kiegészül a felhívás 3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi
szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások pontja, az alábbiak
szerint:
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.

Módosul a felhívás 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások
pontja:
Eredeti szövegrész:
Felhívjuk a figyelmet, hogy


A kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti
mérföldkövek elérését követően köteles időközi kifizetési igénylésben
beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a
projekt pénzügyi és műszaki, szakmai előrehaladásának bemutatásával a
projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról.



Időközi kifizetési igénylést mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani.



Mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés
esetén kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az igényelt
támogatás meghaladja a támogatási szerződésben meghatározott minimális
kifizetési igénylési összeget.

Módosítás után:
Felhívjuk a figyelmet, hogy


A kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti
mérföldkövek elérését követően köteles időközi kifizetési igénylésben
beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a
projekt pénzügyi és műszaki, szakmai előrehaladásának bemutatásával a
projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról.



Időközi kifizetési igénylést mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani.



Mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés
esetén kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az igényelt
támogatás meghaladja a támogatási szerződésben meghatározott minimális
kifizetési igénylési összeget.



A mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai beszámolóban
esetben be kell számolni az indikátorok aktuális tényértékéről.

minden

Módosul a felhívás 3.7.1. Indikátorok pontja:
Eredeti szövegrész:
Indikátor neve

Képzésben,
átképzésben
résztvevő
pedagógusok
száma
Továbbképzési
programokban
résztvevő humán
közszolgáltatások
ban dolgozók
száma
Kidolgozott új
képzési
módszertanok
száma

Támogatott
programokban
részt vevő
tanulók száma

Alap

Mértékegység

Típusa

Célérték

Azonosító

250
ESZA

fő

OPkimenet
i

(Szabadtéri Néprajzi
Múzeum: 250;
Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár: 0)

7.6.

650
ESZA

fő

OPkimenet
i

(Szabadtéri Néprajzi
Múzeum: 350;
Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár: 300)

9.2.

3
ESZA

db

OPkimenet
i

(Szabadtéri Néprajzi
Múzeum: 1; Fővárosi
Szabó Ervin
Könyvtár: 2)

7.10.

2 200
ESZA

fő

OPkimenet
i

Az indikátorok definíciói és igazolásuk módja:

(Szabadtéri Néprajzi
Múzeum: 200;
Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár: 2 000)

7.5.

Képzésben, átképzésben résztvevő (szakemberek), pedagógusok száma:
Azon pedagógusok száma, akik újonnan oktatásban (LLL, formális oktatás) vagy
képzésben (munkán kívüli / munka melletti képzés, szakképzés) vesznek részt.
Igazolás módja: a képzés sikeres elvégzését igazoló dokumentum.
Továbbképzési programokban résztvevő humán közszolgáltatásokban
dolgozók száma: A köznevelési és felsőoktatási intézményekben foglalkoztatott
személyeken kívül minden más, az EFOP által lefedett államháztartáson belüli és
államháztartáson kívüli szervezetben foglalkoztatott közül azon személyek, akik
szakmai át-és/vagy továbbképzéseken vettek részt az ESZA rendelet 3. cikk (1) c)
iii.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések
keretében. Igazolás módja: a képzés sikeres elvégzését igazoló dokumentum.
Kidolgozott új képzési módszertanok száma: A projekt keretében kidolgozott új
képzési módszertan a múzeumi és a könyvtári területen. Igazolás módja: kidolgozott
új képzési módszertanok.
Támogatott programokban részt vevő tanulók száma: Azon köznevelésben
tanulóként részt vevő személyek száma, akik a projektekbe belépnek. Igazolás
módja: jelenléti ívek.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014.
(XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás
arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a
támogatási szerződésben.
Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben
meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a
kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a
rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

Módosítás után:
Indikátor neve

Képzésben,
átképzésben
résztvevő
pedagógusok
száma

Alap

Mértékegység

Típusa

Célérték

Azonosító

250
ESZA

fő

OPkimenet
i

(Szabadtéri Néprajzi
Múzeum: 250;
Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár: 0)

7.6.

Indikátor neve
Továbbképzési
programokban
résztvevő humán
közszolgáltatások
ban dolgozók
száma
A továbbképzést
bizonyítvánnyal
vagy
tanúsítvánnyal
elvégző humán
közszolgáltatásba
n dolgozók száma
Kidolgozott új
képzési
módszertanok
száma

Támogatott
programokban
részt vevő
tanulók száma

Alap

Mértékegység

Típusa

Célérték

Azonosító

791
ESZA

fő

OPkimenet
i

(Szabadtéri Néprajzi
Múzeum: 351;
Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár: 440)

9.2.

650
ESZA

fő

OPeredmé
ny

(Szabadtéri Néprajzi
Múzeum: 290;
Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár: 360)

9.1

3
ESZA

db

OPkimenet
i

(Szabadtéri Néprajzi
Múzeum: 1; Fővárosi
Szabó Ervin
Könyvtár: 2)

7.10.

7 370
ESZA

fő

OPkimenet
i

(Szabadtéri Néprajzi
Múzeum: 5 370;
Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár: 2 000)

7.5.

Az indikátorok definíciói és igazolásuk módja:

Képzésben, átképzésben résztvevő, pedagógusok száma: Azon pedagógusok
száma, akik a program keretében formális oktatásban vagy képzésben,
továbbképzésben (munkán kívüli / munka melletti képzés, szakképzés) vesznek
részt.
Számítási mód:
A támogatott képzési, átképzési és továbbképzési programokban részt vevő
pedagógusok száma összesítve.
Igazoló dokumentumok:

A résztvevőket a pályázó szervezet az adott programra való jelentkezést igazoló
dokumentumok, és a részvételt igazoló jelenléti ívek vagy az elvégzését igazoló
dokumentum (pl. oklevél, tanúsítvány, igazolás) alapján tudja alátámasztani.
Továbbképzési programokban résztvevő humán közszolgáltatásokban
dolgozók száma: A köznevelési és felsőoktatási intézményekben foglalkoztatott
személyeken kívül minden más, az EFOP által lefedett államháztartáson belüli és
államháztartáson kívüli szervezetben foglalkoztatott közül azon személyek, akik
szakmai át-és/vagy továbbképzéseken vettek részt az ESZA rendelet 3. cikk (1) )
iii.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések
keretében.
Számítási mód:
A program keretében megvalósuló képzést megkezdők száma.
Igazoló dokumentumok:
Felnőttképzési vagy képzési szerződés és/vagy amennyiben a felhívás előírja az
abban foglalt egyéb igazoló dokumentumok. Jelen Felhívás keretében további
szükséges dokumentum: a képzés sikeres elvégzését igazoló dokumentum.
A továbbképzést bizonyítvánnyal vagy tanúsítvánnyal elvégző humán
közszolgáltatásban
dolgozók
száma:
A
köznevelési
és
felsőoktatási
intézményekben foglalkoztatott személyeken kívül minden más, az EFOP által
lefedett államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli szervezetben
foglalkoztatott közül azon személyek, akik szakmai át-és/vagy továbbképzéseken
vettek részt az ESZA rendelet 3. cikk (1) c) iii.) alpontjában meghatározott
beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében, és sikeresen
(bizonyítvánnyal vagy tanúsítvánnyal igazoltan) elvégezték azokat.
Számítási mód:
A program keretében
résztvevők száma.

támogatott

képzést,

továbbképzést

sikeresen

elvégző

Igazoló dokumentumok:
Záró beszámoló és a képzés sikeres elvégzését igazoló bizonyítvány/tanúsítvány.
Kidolgozott új képzési módszertanok száma: Az ESZA rendelet 3. cikk (1) c) i.)
alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések
keretében kidolgozott képzési fejlesztések száma összesítve.
Számítási mód:
A kidolgozott képzési fejlesztések száma összesítve.
Igazoló dokumentumok:

Együttműködési megállapodások a programba bevont intézményekkel, valamint
minősítő tanúsítványok.
Támogatott programokban részt vevő tanulók száma: Azon köznevelésben
tanulóként részt vevő személyek száma, akik a projektekbe belépnek. Az ISCED1,
ISCED2, ISCED3 végzettség megszerzését célzó oktatásban részt vevő tanulók
száma.

Számítási mód:
A támogatott műveletek keretében részt vevő köznevelési rendszerben tanuló
személyek száma összesítve.
Igazoló dokumentumok:
A résztvevőket a pályázó szervezet az adott programban való részvételt igazoló
jelenléti ívek alapján, vagy az online felületen tett regisztráció és a részvételt igazoló
dokumentum alapján tudja alátámasztani.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014.
(XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás
arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a
támogatási szerződésben.
Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben
meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a
kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a
rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni. A 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 88. §. (1)-(4) szerinti szankció nem alkalmazandó szakpolitikai mutatók és
az OP-eredmény-indikátorok esetében.

Kiegészül a felhívás 3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból
megvalósuló felhívások esetén pontja, az alábbiak szerint:
Az adatgyűjtést a jelen felhívás szakmai mellékletét képező Adatfeldolgozási
megbízási szerződés alapján, az ESZA Kérdőív használatával szükséges elvégeznie a
projektgazdának.
Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében a résztvevőkről a Felhívás
szakmai mellékletei között szereplő A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és
eredmény mutatók megnevezésű mellékletében felsorolt szempontok szerint
szükséges adatot gyűjteni. A Felhívás keretében megvalósuló projektek esetében a

szaktanácsadók, képzésben részt vevő könyvtári és közgyűjteményi szakemberek,
képzésben részt vevő múzeumpedagógia szakemberek minősülnek Résztvevőknek.
Az adatgyűjtéshez további segítséget nyújt az ESZA Kérdőív kitöltési útmutatója,
mely a felhívás szakmai melléklete.

Módosul a felhívás 5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
pontja:
Eredeti szövegrész:
Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 2 milliárd
forint lehet.
Módosítás után:
Jelen felhívás keretében
2 000 000 000 Ft lehet.

a

projekt

elszámolható

összköltsége

legfeljebb

Módosul a felhívás 5.3. A támogatás mértéke, összege pontja:
Eredeti szövegrész:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 2 milliárd forint.
A teljes összegből az EFOP keretében a vissza nem térítendő támogatás maximális
összege 1,4 milliárd forint, míg a VEKOP keretében 0,6 milliárd forint.
Módosítás után:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 2 000 000 000
Ft. A teljes összegből az EFOP keretében a vissza nem térítendő támogatás
maximális összege 1 400 000 000 Ft, míg a VEKOP keretében 600 000 000 Ft.

Módosul a felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei pontja:
Eredeti szövegrész:
Számlaösszesítők alkalmazása
A támogatott projekt elszámolása során a 272/2014. (IX. 5.) Korm. rendeletben
rögzített számlaösszesítők használata kötelező minden vonatkozó költségtípus
esetében.
Kiemelt projekt esetében: az 1 millió Ft-nál kisebb támogatási összegű
utófinanszírozású számlákat kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell
benyújtani.

E-beszerzés funkció használatára vonatkozó kötelezettség:
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezett köteles a projekt keretében
megvalósítandó, Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az
alábbiak szerint eljárni:
1. A kedvezményezett beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt megelőző
legalább öt nappal köteles a pályázati e-ügyintézés felületen „Beszerzéseim”
menüpont alatt feltölteni.
2. Nem kell közzétenni a beszerzési igényt a 3 000 000 Ft-nál nagyobb
elszámolható összköltségű projektek azon szerződései esetében, amelyek
elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300.000 Ft-ot.

Módosítás után:
Számlaösszesítők alkalmazása
A támogatott projekt elszámolása során a 272/2014. (IX. 5.) Korm. rendeletben
rögzített számlaösszesítők használata kötelező minden vonatkozó költségtípus
esetében.
Kiemelt projekt esetében: az 1 millió Ft-nál kisebb támogatási összegű
utófinanszírozású számlákat – amennyiben más összesítőn való elszámolása nem
lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani.

Szállítói finanszírozású elszámoló bizonylatok elszámolása
Jelen felhívás keretében szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a Támogatást
igénylő által elszámolásra benyújtott szállítói finanszírozású elszámoló bizonylat
minimális összegének el kell érnie a bruttó 1.000.000 Ft-ot.
Felhívjuk a figyelmet, hogy szállítói finanszírozású elszámoló bizonylat nem nyújtható
be záró kifizetési igénylés keretében, kivéve, ha a projekt teljes egészében szállítói
finanszírozással valósul meg.

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,
a) 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;
b) 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
c) 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 vonatkozó kötelezettség:
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezettnek lehetősége van a projekt
keretében megvalósítandó, Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában
az alábbiak szerint eljárni:
1. A kedvezményezett beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt megelőző
legalább öt nappal köteles a pályázati e-ügyintézés felületen „Beszerzéseim”
menüpont alatt feltölteni.
2. Nem kell közzétenni a beszerzési igényt a 3 000 000 Ft-nál nagyobb
elszámolható összköltségű projektek azon szerződései esetében, amelyek
elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300.000 Ft-ot.
3. Amennyiben a kedvezményezett az E-beszerzés funkció használata mellett
dönt, vállalja a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az 1.
és 2. pontban foglaltak betartását.
E-beszerzés funkció használatára vonatkozó tájékoztatás:
A kedvezményezetteknek lehetőségük van a pályázati e-ügyintézés felület ebeszerzés funkciójának önkéntes használatára. Amennyiben a „Beszerzéseim”
menüpontba az ajánlattételi határidőt megelőzően feltöltik beszerzési igényüket, úgy
azok a http://palyazat.gov.hu/e-beszerzes 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.

Kiegészül a felhívás 8. A felhívás szakmai mellékletei pontja, az alábbiak
szerint:


A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók

