VP KIFIZETÉSI KÉRELEM DOKUMENTUMAI
1. Szakmai beszámoló (projektmenedzser írja a kapott adatok alapján)
2. FAKSZ szakvélemény, amennyiben nem közbeszerzésre kötelezett a projekt
(független akkreditált közbeszerzési szakértői nyilatkozat arról hogy a beszerzés nem
közbeszerzésre kötelezett)
3. Számla
•
•

ügyfél nevére címére kiállított
záradékolás:
i. projekt azonosítója: 1824419986
ii. rájegyzés: „Az elszámoló bizonylat támogatás elszámolására
benyújtásra került”
iii. cégszerű aláírással a teljesítést igazolni
iv. ha nem a számla teljes összege kerül elszámolásra azt külön írásban
jelezni szükséges

4. Számlarészletező (amennyiben szükséges)
•
•
•
•
•

kiállító és ügyfél neve, címe
tételek a költségvetésnek megfelelően feltüntetve, összehasonlítható módon a
vonatkozó árajánlattal,
dátum egyezzen meg a számla kiállításának dátumával
vonatkozó számlaszám
kiállító cégszerű aláírása

5. Kifizetést igazoló bizonylat
•

•
•

bankszámlakivonat, pénztárbizonylat, pénztárjelentés, főkönyvi napló, banki
igazolás, netbankból nyomtatott egyéb igazoló dokumentumot bankkal
hitelesíttetni kell
kifizetés dátuma jelenjen meg
záradékolás – számlához hasonlóan

6. Teljesítésigazolás
•
•

ha a számlán egyértelműen beazonosítható a megvalósulás, akkor elég a számlán
az ügyfél rájegyzése: „teljesítést igazolom” cégszerű aláírással
ha a számlán nem egyértelműen beazonosítható a megvalósulás, akkor külön
teljesítésigazolás szükséges, melynek tartalmaznia kell:
i. elvégzett munka megnevezését,

lefedett időszakot
munka nettó értékét
ügyfél cégszerű aláírását,
Az, hogy a kiállított számlával és a vonatkozó szerződéssel összhangban
van
vi. tevékenység projekthez való kapcsolódása egyértelműen kiderül (projekt
címe és azonosítója, illetve a felhívás kódja szerepeljen rajta)

ii.
iii.
iv.
v.

7. Árajánlat (amennyiben a pályázatban beadotthoz képest változás állt be)
•
•
•
•
•

3 érvényes, azonos tárgyú, összehasonlítható, összegében egyértelmű, írásos
árajánlat vagy,
egymástól és a kedvezményezettől független árajánlat adók
árajánlatadó tevékenységi körének megfeleljen az árajánlat tartalma
(cégjegyzék)
forgalmazói nyilatkozat az egyenértékűségről, vagy az eredeti funkció
ellátásáról
tartalma:
i. ajánlatkérő neve, címe
ii. ajánlattevő neve, címe, adószáma
iii. tétel műszaki adatai (méretei, névleges teljesítménye, munkaspecifikus
teljesítmény)
iv. tétel mennyisége, mértékegysége
v. tétel nettó összege, ÁFÁ-ja, bruttó összege
vi. tétel pénzneme
vii. ajánlattevő cégszerű aláírása
viii. ajánlat kiállításának dátuma
ix. ajánlat érvényességi ideje
x. fényképes termékleírás

8. Szerződés
•
•
•
•
•
•
•
•

ügyfél és a kiválasztott nyertes között létrejött szerződés, mindkét fél által
cégszerűen aláírva
szerződés hatálybalépése a felhívás szerinti elszámolhatósági időszakban
közbeszerzés esetén Kbt. szabályainak betartása
elvégzés határideje nem későbbi mint a projekt befejezésének tervezett dátuma
részteljesítés és részszámlák benyújtása lehetséges, ezek ütemezése legyen
összhangban a tényleges teljesítéssel és a szerződés fizetési ütemezésével
aláírásának és hatályosságának dátuma korábbi vagy azonos a szerződés
teljesítésének kezdő dátumának
szerződés és számlán elszámolni kívánt összeg összhangban van
szerződésben egyértelműen jelenjen meg a Támogatói Okiratban rögzített
elszámolható tevékenység

•

a szerződött vállalkozó által szolgáltatandó garanciák, biztosítékok iratanyaga
rendelkezésre állnak, tartalmukban, lejáratukban a szerződésben megfelelnek

9. Megrendelő és a megrendelés visszaigazolása (ha nincs szerződés ez mindenképpen
kell)
•

A megrendelés összege, tételei szerepelnek benne, vagy hivatkozik a szállító
árajánlatára.

10. Egyéb, felhívásban, kitöltési útmutatóban megjelenő dokumentumok:
•
•

Nyilatkozat és KT határozat önerőről
gép és eszközbeszerzés esetén:
i. leszállított gép szállítólevele
ii. minőségi bizonylatok
iii. üzembe helyezési jegyzőkönyv gép esetén
iv. átadás átvételi jegyzőkönyv
v. forgalmi engedély gép esetén
vi. járműkísérő lap gép esetén
vii. biztosítási kötvény traktorra
viii. egyedi azonosító (pl: leltárból)
ix. amennyiben nem Bódai Zsolt és Bencsik Tamás lesz a gép kezelője,
akkor az aki vezetni fogja annak kell a jogosítványa és munkaköri
szerződése.

