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A projekt életciklus elméletek központi gondolata, hogy a projekt céljai csak
közbülsı részcélok megvalósításának sorozatán keresztül érhetık el. A projekt
életciklus

elméletek

gyakorlati alkalmazása

által a

projekt

olyan

idıben

elkülönülı szakaszokra (projekt szakaszokra) bontható, amelyek eltérı, de
egymásra épülı célokat valósítanak meg más-más projekt tevékenységek által.

A jól elkülöníthetı projekt szakaszok eredményei a projekt életének egyes
mérföldköveit határozzák meg, a projekt szakaszok eredményeként a következı
szakasz tevékenységeinek a feltételei teremthetıek meg.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Projekt Folyamat Eljárásrendjének (továbbiakban: PF eljárásrend) a célja,
hogy

beazonosítsa

a

projekt

szakaszokat,

meghatározza

a

szakaszok

tevékenységeinek a végrehajtása által elérendı részcél-állapotokat, amelyek
eredményeire

ráépülve

megkezdhetı

a

következı

projekt

szakasz

tevékenységeinek az elvégzése.

A PF eljárásrend projektszakaszai a következık:
-

1.szakasz: Elıminısítés

-

2.szakasz: Projektelıkészítés

-

3.szakasz: Támogatási Szerzıdés megkötése

-

4.szakasz: Projektmegvalósítás

-

5.szakasz: Projektfenntartás

Az eljárásrend átláthatóvá és nyomon követhetıvé teszi az európai uniós
forrással megvalósuló projektek életét, összefoglalja az egyes projektszakaszok
tevékenységeit, idıtartamát, és elısegíti az egyes szakaszokban elérendı részcél
megvalósítását az önkormányzat által kitőzött végsı projektcél érdekében.

Az

egyes

részletesen

projektszakaszokban
tárgyaljuk

és

a

jellemzı

meghatározzuk

projekt
a

tevékenységeken

projektszakasz

túl

indításának,

lezárásnak a feltételeit, továbbá azokat a csatlakozó alapdokumentumokat
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(útmutatókat, jogszabályokat), amelyeket a tevékenységek elvégzésének az
érdekében figyelembe kell venni.

Az egyes szakaszok tárgyalásánál a szakaszban megteendı lépések feladatainak
részletes bemutatása is megtörténik, az egyes kiemelt lépéseket pedig sablonok
támogatják. A folyamatok részletes bemutatása a szakaszok logikai kereteit
határozza meg. Az egyes lépések meghatározásánál a szabályosan lefolytatásra
kerülı projekt folyamat elemeit és azok egymásra épülését vettük alapul. A
lépéseken kívül ugyanakkor egyéb támogató folyamatok is közrejátszhatnak, és
a közremőködı szervezettel - a formális eljárásrendi lépések megtételén kívüli egyéb levelezések is folytathatók; a közremőködı szervezet feladata ugyanis
éppen a formális eljárásrendi lépések támogatása és elıkészítése.

A

PF

eljárásrend

kialakításánál

a

nemzetközi

projekt

menedzsment

„projekttérkép”1gyakorlatát és más életciklus elméletek alkalmazását vettük
alapul.

Projekt sablonok: a projekt sablonok vagy őrlapok [(1)-(9)] a projekt folyamat
eljárásrend kiemelt eseményeit támogató dokumentumok. Szerepük egyrészt
annak biztosítása, hogy az adott lépés feladatai a megfelelı szakmai, minıségi
színvonalon

kerüljenek

elvégzésre,

másrészt

a

döntések

támogatása.

A

sablonokat minden projekt esetében annak sajátosságaira figyelemmel kell
kitölteni

és

dokumentálni

a

visszakereshetıség

érdekében.

A

sablonok

alkalmazása ott válik kulcskérdéssé, ahol a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség nem
rendelkezik formanyomtatványokkal: így egy részük a folyamat legkevésbé
támogatott szakaszaiban, az elıkészítés során kerül alkalmazásra, amíg a
késıbbi szakaszokban már a projekt team feladataihoz kapcsolódó szervezési
funkciót látnak el.
A kitöltött sablonok az adott szakasz kulcskérdéseinek számító mozzanatoknál
keletkeznek és kitöltésük célja az adott szakasz eredményes lezárása, az ahhoz
legközvetlenebbül hozzájáruló feladatok támogatásával.

1

Wolfgang Cronenbroeck: Internationales Projektmanagement
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Projekt kontrolling: a projekt kontrolling projekttevékenység a folyamat 4-es
és 5-ös szakaszában jelentkezik, szerepe, hogy a projekt számszerősíthetı
eredményeinek az alakulását és megvalósítását, valamint az 5-ös szakaszban a
fenntartást kövesse nyomon. Funkciója a projekt tervezett ütemezésének
összevetése a valós szakmai és pénzügyi folyamatokkal, illetve az esetleges
változások elırejelzése és – amennyiben szükséges – a beavatkozás, a
változtatás

koordinációja.

egyeztetésen

elfogadott

A

projekt

munkaterv

kontrolling
és

a

eszközei

a

megvalósulásáról

projektindító
szóló

kétheti

jelentések, valamint a projekt elırehaladási jelentések, a kifizetési kérelmek és a
helyszíni ellenırzések, továbbá a változtatások megtételére alkalmas bejelentık,
módosítások eljárásai.

A projekt kontrolling lépései:
1. információk győjtése a mőszaki/szakmai és pénzügyi folyamatokról;
2. a tényinformációk összevetése a munkatervvel és a likviditási tervvel;
3. eltérések megállapítása, elırejelzése;
4. eltérés okainak a feltárása, a változás hátterének a részletes kiértékelése;
5. a korrekciós intézkedések megtétele, - amennyiben szükséges - a
változás-bejelentı

vagy

támogatási

szerzıdés

módosításának

a

benyújtása.

Minıségmenedzsment: funkciója, hogy a célok elérése érdekében a megfelelı
lépések megtételére kerüljön sor, és ezáltal a projekt célközönségének az
igényeit

a

lehetı

minıségmenedzsment

legnagyobb
ebben

az

mértékben

ki

értelemben

azt

lehessen
jelenti,

elégíteni.
hogy

azt

A
kell

megvalósítani, amit az elıkészítési szakaszban a projektgazda eltervezett, és azt
a lehetı leghatékonyabban kell elvégezni.
A minıségmenedzsment ugyanakkor a projektfolyamat során folyamatosan jelen
van, és részt vesz az operatív lépések irányításában. Vezetıi funkció és az alábbi
eszközök alkalmazását értjük alatta:
−

a projekt jellegétıl függı kétheti vagy havi egyeztetések;

−

a projektek teljesítményértékelési és motivációs rendszere,

−

az informatikai támogató rendszer használata.
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1. PROJEKT SZAKASZ: FEJLESZTÉSI IGÉNY
MEGFOGALMAZÁSA ÉS ELİMINİSÍTÉS

1.1., A projekt szakasz célja: a projekt definiálása, alapadatok
meghatározása,

indokoltságának

alátámasztása,

a

megvalósítás

peremfeltételeinek beazonosítása, a környezeti és belsı kockázatok
elemzése és a projekt céljainak meghatározása, valamint a hosszútávú
fejlesztési célokhoz való illeszkedés vizsgálata. Egységes nyilvántartás
kialakítása. A projekt elıkészítés feltételeinek biztosítása.

1.2.,

A

projekt

szakasz

eredménye:

betervezett

elıirányzat

az

önkormányzat költségvetési rendeletében az elıkészítés mértékéig.

1.3., A projekt szakasz tevékenységei:
- a projekt ötlet elızetes kidolgozása, projektfejlesztés;
-

az

érintettek

és

a

partnerségi

kör

meghatározása;

elızetes

egyeztetések, lakossági fórumok lefolytatása
- célhierarchia elemzés: a projekt belsı logikájának a feltárása és az
átfogó célokhoz való illeszkedés vizsgálata.
- a fejlesztési igények nyilvántartása;

1.4., A projekt szakasz kezdete:a projekt definiálása, alapadatok
meghatározása,

majd

a

fejlesztési

igény

rögzítése

a

nyilvántartásban.

1.5., A projekt szakasz vége: az elıkészítési források rendelkezésre
állása.

1.6., A projekt szakasz leírása:
A megfelelı projekt generálása és meghatározása érdekében az
igények és lehetıségek lehetı legalaposabb ismerete szükséges. Ez
biztosítja azt is, hogy a hosszú távú célokhoz legjobban illeszkedı
projekttartalom valósuljon meg, a megfelelı projekt tevékenységek
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elvégzése által. Ehhez minden szakirodának össze kell győjtenie,
elızetesen ki kell dolgoznia és nyilván kell tartania a feladatkörükben
felmerülı fejlesztési igényeket (projekt lehetıségeket) és elızetes
elemzéseket

kell végezni a

környezet

várható

változásai

és

a

kockázatok vonatkozásában.
Az elıminısítés az érintett szakirodán történik, célja, hogy a hivatalba
beérkezı lakossági, képviselıi és szakmai forrásokból jelzett és
megfogalmazott

fejlesztési

igények

rögzítésre

kerüljenek.

Az

elıminısítés során megtörténik a fejlesztési igény stratégiákhoz és
ágazati koncepciókhoz való illeszkedésének a vizsgálata és kiértékelése
annak érdekében, hogy feltárja a projekt lehetısége(ke)t és a fıbb
paramétereket.

A nyilvántartás teljes felülvizsgálatát évente legalább egy alkalommal
oly módon kell elvégezni, hogy az aktualizált nyilvántartás a következı
évi költségvetési koncepció elkészítéséhez rendelkezésre álljon. A
teljes felülvizsgálat határideje a tárgyév október 15-e. A nyilvántartást
a fejlesztési igényekrıl írásban, digitális formában kell vezetni. A
nyilvántartásról és felülvizsgálatáról a szakiroda vezetıje gondoskodik.

A nyilvántartás tartalmazza az egyes fejlesztések leírását, fıbb
jellemzıiket, különös tekintettel az elérendı célok, a fejlesztendı
tevékenység, a fejlesztés nagysága (költség) és idıtartama, valamint a
fejlesztés számszerősíthetı adatainak vonatkozásában (amennyiben
azok a projektfejlesztés adott fázisában már ismertek). A nyilvántartás
minden fejlesztési igényhez felelıs ügyintézıt rendel, aki az érintett
szakiroda munkatársa, és aki a pályázat késıbbi elkészítésében is
részt vesz a pályázati tanácsadóval együttmőködésben.

1.7., A projekt szakasz sablonjai:
(1) 1.7/I. Fejlesztési igény nyilvántartása
(2) 1.7/II. Célhierarchia elemzés
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1.8., Csatlakozó alapdokumentumok:
-

Új

Magyarország

Fejlesztési

Terv

és

az

egyéb

támogatási

konstrukciók Operatív Programjai
- Operatív Programok Akciótervei
- az önkormányzat gazdasági programja
- ágazati koncepciók

1.9., A projekt szakasz folyamatábrája:
Fejlesztési igény
megfogalmazása
és nyilvántartása
(1)

Partnerség építés
Célhierarchia
elemzés
(2)

Elızetes
környezetelemzés

Elızetes
kockázat
elemzés
Költségvetési elıirányzat

Közbeszerzési
eljárás lefolytatása
a tervezésre
(2. szakasz)
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2. PROJEKTSZAKASZ: PROJEKT ELİKÉSZÍTÉS

2.1., A projekt szakasz célja: a projekt megkezdéséhez szükséges feltételek
tisztázása és megteremtése, a támogatás megszerzése.

2.2.,

A

projekt

szakasz

eredménye:

bíráló

bizottsági

döntés

a

projekt

támogatásáról – támogatólevél.

2.3., A projekt szakasz tevékenységei:
−

projektfejlesztés,

(elızetes)megvalósíthatósági

tanulmány

elkészítése

(különös figyelemmel a pénzügyi tervezésre és a partnerségre);
−

szerzıdéses

stratégia

(alkalmassági

kialakítása,

közbeszerzési

és

szempontok,

feltételek

bírálati

terv

elkészítése

egyéb

szerzıdéses

biztosítékok köre);
−

a projekt erıforrásainak a tervezése: szervezeti struktúra kialakítása,

−

ütemezés/mérföldkövezés;

−

képviselı-testületii döntés a megvalósítandó projekt alternatíváról és a
pályázat benyújtásáról, valamint az önrész biztosításáról;

−

részvétel

a

támogatási

konstrukcióhoz

kapcsolódó

pályázati

eljárásrendben;
−

a pályázati eljárásrendhez kapcsolódó hiánypótlások, tisztázó kérdések
menedzselése.

−

közbeszerzési eljárások lefolytatása az elıkészítést/megvalósítást végzı
vállalkozók kiválasztása érdekében;

−

építési engedély beszerzésére alkalmas mőszaki tervdokumentáció és
munkarészeinek az elkészítése;

−

tervegyeztetések és helyszíni bejárások;

−

építési engedély beszerzése;

−

kivitelezési

szintő

mőszaki

dokumentáció

elkészítése,

amennyiben

szükséges.

2.4., A projekt szakasz kezdete: a projekt elıkészítési tevékenységeket a
költségvetési rendelet hatálybalépésekor kell megkezdeni.
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2.5., A projekt szakasz vége: a bírálóbizottság támogatási döntésérıl szóló
levelének a kézhezvétele.

2.6., A projekt szakasz leírása:
A megfelelı tartalmú projekt végrehajtása szempontjából a legfontosabb
szakasz.

Az

egyfordulós

pályázati

eljárásrend

esetében

egyszerőbben

menedzselhetı folyamat, éppen ezért a PF eljárásrend ezen szakaszának
részletezése esetén a kétfordulós eljárásrendet vettük alapul.
Mivel

ez

esetben

a

pályázati

eljárásrend

eseményei

a

projektgazda

(kedvezményezett) tervezési és elıkészítési feladataival párhuzamosan zajlanak,
ezért két egymással összefüggı eljárásról beszélünk.
A projektgazda hatáskörén kívül esı csúszásokat a PF eljárásrend úgy kezeli –
kihasználva a szabályszerő lehetıségeket –, hogy az egyes szakaszok között
átmeneti idıszakokra átfedéseket enged meg. Amennyiben tehát a 2. szakasz
elıkészítési tevékenységei még nem zárultak le teljesen, attól még a 3.
szakaszban esedékes közbeszerzések elkészítése párhuzamosan megkezdhetıek.
A projekt megvalósítására irányuló közbeszerzések megkezdésével tehát nem
feltétlenül szükséges megvárni a bírálóbizottság döntését. Ezek a tevékenységek
a benyújtást és befogadást követıen – saját felelısségre – megkezdhetıek,
amennyiben a projektgazda úgy dönt, és a 4. szakasz megkezdéséhez szükséges
erıforrások rendelkezésre állnak.

A megvalósíthatósági tanulmány a teljes PF eljárásrend legfontosabb eleme, a
leghatékonyabban

megvalósítható

projekt

alternatíva

kiválasztására

és

kidolgozására irányuló döntéstámogató eszköz az elıkészítési dokumentumok
között. Ebben a funkciójában meghatározza a projekt elıkészítésének teljes
szakaszát. A megvalósíthatósági tanulmány ezért kiemelt szerepet kap, célszerő
a projekt tárgya szerint szakosodott tanácsadó cég bevonásával elkészíteni.
Amennyiben a pályázati felhívás nem kér megvalósíthatósági tanulmányt
becsatolni,

a

projekt

lehatárolását

(project

scope)

és

az

elszámolható

költségekkel való összevetést akkor is el kell végezni. A megvalósíthatósági
tanulmány az erıforrások ráfordításának ütemezését is tartalmazza a nyertes
alternatíva vonatkozásában, így a 3. szakaszban a támogatási szerzıdés
megkötésekor is szerepet kap.
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A tevékenységek részét képezi az ún. projektfejlesztés idıszaka, mely a
projekttartalom átalakítását, továbbfejlesztését foglalja magában a pályázati
útmutatóban meghatározottaknak megfelelıen. Kétfordulós pályázat esetén ez
az idıszak az elsı forduló befogadásától a második forduló befejezéséig tart, az
NFÜ által kiadott, mindenkor hatályos Interaktív Mőködési Kézikönyv elıírásainak
figyelembevételével.

2.7., A projekt szakasz sablonjai:
(3) 2.7/I. Szervezeti felépítés

2.8., Csatlakozó alapdokumentumok:
−

Támogatási konstrukció pályázati útmutatója, illetve további kapcsolódó
átfogó útmutatók;

−

Projekt adatlap, és mellékletei és a kitöltési útmutató;

−

Mőszaki szabványok, leírások;

−

Hatályos költségvetési rendelet

−

a

projektre

elkészült

Elızetes

(vagy

végleges)

Megvalósíthatósági

Tanulmány / Akcióterületi Terv

2.9., A projekt szakasz folyamatábrája:
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3. PROJEKT SZAKASZ: TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS MEGKÖTÉSE,
ÁTADÁS-ÁTVÉTEL
3.1., A projekt szakasz célja: a támogatási szerzıdés megkötése, a projekt
átadása megvalósításra a szakirodának.

3.2., A projekt szakasz eredménye: megkötött támogatási szerzıdés, átadásátvételi jegyzıkönyv.

3.3., A projekt szakasz tevékenységei:
−

támogatási

szerzıdés

mellékleteinek

összegyőjtése

és

beküldése,

hiánypótlása, az esetleges további tisztázó kérdések menedzselése;
−

Képviselı-testület döntése a támogatási szerzıdés megkötésérıl

−

biztosítékadási kötelezettség teljesítése (opcionális);

−

szükség esetén elılegigénylés;

−

a pályázati dokumentáció átadás – átvétele;

−

a

kivitelezés

megkezdéséhez

alkalmas

mőszaki

tervdokumentáció

elkészítése (opcionális);
−

közbeszerzések elıkészítése (opcionális).

3.4., A projekt szakasz kezdete: a projekt szakasz tevékenységeit a bíráló
bizottság támogatási döntésérıl szóló értesítılevél kézhezvételét követıen meg
kell kezdeni.

3.5., A projekt szakasz vége: a projekt ügyiratának átadás-átvétele.

3.6., A projekt szakasz leírása:
A pályázati eljárásrend sajátosságaiból fakadóan az elıkészítés és a megvalósítás
közé beékelıdik az átmeneti idıszakot képezı 3. szakasz, a támogatási
szerzıdés

megkötése,

amely

speciális

lépések

elvégzését

jelenti,

ezért

eljárásrendileg indokolt a külön fázisban való kezelése.
A 3-as szakasz - amennyiben nincs elırehozott közbeszerzés - már a
támogatásról

szóló

projektmenedzsere.

levél
A

kézhezvételétıl

projektmenedzser

fı

indulhat,
feladata

kijelölésre
a

kerül

szakaszban,

a

hogy
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koordinálja a projekt dokumentációt tartalmazó ügyirat átvételét, részt vesz a
támogatási szerzıdés mellékleteinek összeállításában és hiánypótlásában, a
támogatási

szerzıdés

megkötésében,

illetve

elıkészíti

a

projekt

indító-

megbeszélést.
Miután a közremőködı szervezet jóváhagyta a támogatási szerzıdés tervezetét,
valamint annak mellékleteit, az illetékes szakiroda elıkészíti a szerzıdés
megkötésének jóváhagyására vonatkozó testületi elıterjesztést. A képviselıtestület – jóváhagyás esetén – felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerzıdés aláírására.
A szakasz kezdeti idıszakban – amennyiben a projektgazda nem kívánja
megvárni a bíráló bizottság döntését a projekt megkezdésével – átfedésben van
az elıkészítéssel, míg a megvalósítással – ugyanilyen körülmények fennállása
esetén – szintén párhuzamosan fut annak kezdeti idıszakában. Ebben a
tekintetben döntı, hogy a projektgazda kíván-e feltételes közbeszerzési eljárást
indítani vagy sem, illetve, hogy van-e olyan külsı kényszerítı körülmény, ami a
projekt korábbi megindítását indokolja. Fentieket az elıkészítés idıszakában
esedékes környezeti – és kockázatelemzés tárgyalja.

A támogatási szerzıdés megkötését megelızıen, mielıtt a 3-as szakasz
lezárulna, a 4-es szakasz tevékenységei tehát megkezdhetıek a közbeszerzések
elindításával a szakiroda által. A projekt dokumentáció ügyiratát a támogatási
szerzıdés aláírt eredeti példányának az átvételét követı 8 munkanapon belül kell
elvégezni. A projekt team megalakulása és a projektindító megbeszélés is csak
ezt követıen hívható össze.

3.7., A projekt szakasz sablonjai:
-

3.8., Csatlakozó alapdokumentumok:
−

pályázati döntésrıl szóló képviselı-testületi határozat

−

támogatási szerzıdés megkötésének jóváhagyásáról szóló képviselıtestületi határozat

−

tájékoztató a támogatási szerzıdés mellékleteirıl;

−

támogatási Szerzıdés általános szerzıdési feltételek;

−

a pénzügyi elszámolás részletes szabályai
13

−

a támogatási források felhasználásáról szóló egyéb szabályzatok és
elıírások

−

Közbeszerzési Szabályzat

3.9., A projekt szakasz folyamatábrája:

Bíráló Biz. dönt a
támogatásról, támogató
levél (2. szakasz)

Építési engedély
kiadása

Képv.-testületi
döntés
és
Támogatási
Szerzıdés
megkötése

a

hiánypótlás

Projekt
dokumentáció
átadás átvétele

Projekt indító
egyeztetés,
projekt team
(4. szakasz)
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4. PROJEKTSZAKASZ: PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS

4.1., A projekt szakasz célja: a projekt támogatási szerzıdés szerinti megvalósítása.

4.2., A projekt szakasz eredménye: a projekt elszámolása és lezárása.

4.3., A projekt szakasz tevékenységei:
−

projekt indító megbeszélés,

−

munkaterület átadása;

−

mőszaki/szakmai és pénzügyi lebonyolítás egyeztetései;

−

mőszaki ellenırzés;

−

eszközbeszerzés;

−

kivitelezés;

−

nyilvánosság biztosítása;

−

projekt

kontrolling:

a

projekt

közvetlen

(eredmény)

indikátorainak

a

megvalósulására irányuló kétheti jelentések elkészítése és továbbítása,
−

féléves

projekt

elırehaladási

jelentések

elkészítése

és

benyújtása,

hiánypótlások menedzselése;
−

pénzügyi elszámolások (kifizetési kérelmek) menedzselése;

−

támogatási szerzıdések módosításának végrehajtása, változások követése,
dokumentálása;

−

helyszíni ellenırzések;

−

mőszaki átadás átvétel;

−

használatbavételi engedély megszerzése (jogerıs)

−

projekt befejezése;

−

könyvvizsgálat;

−

projekt lezárása;

−

projekt

dokumentáció

vezetése

és

informatikai

irányítási

rendszer

alkalmazása.

4.4., A projekt szakasz kezdete: a projekt indító megbeszélés.

4.5., A projekt szakasz vége: a projekt záró elırehaladási jelentésének, valamint
záró kifizetési kérelmének az elfogadása.
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4.6., A projekt szakasz leírása:
A szakasz hagyományosan a projekt indító egyeztetéssel indul, amit már a
projektmenedzsere hív össze, ahol a projekt munkaterve kerül jóváhagyásra közös
megegyezéssel, egyhangúan.
Majd a közbeszerzési eljárások kerülnek lefolytatásra a projektben tervezett
minden tevékenység vonatkozásában külön-külön, vagy – szükség szerint összevontan.
A

projekt

szakasz

az

erıforrások

ráfordításának

a

legintenzívebb

és

leglátványosabb fázisa. A lényege a szakmai és a pénzügyi folyamatok párhuzamos
menedzselése,

ütemezése,

a

munkaterv

szerinti

elırehaladásának

nyomon

követése, jelentések készítése a folyamatokról a közremőködı szervezet (PEJ: a
TSZ

megkötésétıl

számított

fél

éves

idıszakokra)

irányába

(kétheti

rendszerességgel).
A mőszaki/szakmai vagy pénzügyi tervektıl való eltérés esetén a korrekciót a
változás menedzselésével és a folyamatok szabályszerő helyreállításának az
elérésével a közremőködı szervezet bevonásával kell elvégezni (lásd 4.7/II.),
végsı

esetben

támogatási

szerzıdés

módosításával

az

összhang

újbóli

megteremtése érdekében.

A projektgazda és a közremőködı szervezet együttmőködésének a célja, hogy a
projekt a megfelelı határidıre és a rendelkezésre álló forrásokból megfelelı
minıségben az eredetileg tervezett funkcióját ellátva valósuljon meg.
A projektet a projektgazda önkormányzat részérıl a projekt team valósítja meg, a
projekt teamet a projektmenedzser irányítja és a munkáját szervezi. A projekt
team további tagjai: a 3-as számú sablon szerint. A projekt team a projekt
jellegétıl függıen kétheti vagy havi rendszerességgel tart egyeztetést a projekt
kivitelezésében részt vevı vállalkozók bevonásával, ahol áttekintik az utolsó
egyeztetés óta eltelt idıszak elvégzett feladatait és az aktuális feladatokat az
ütemezés tükrében.

4.7., A projekt szakasz sablonjai:
(4) 4.7/I., Projekt indító egyeztetés (projekt munkaterv)
(5) 4.7/II., Projekt iratjegyzék
(6) 4.7/III., A projekt vállalkozói szerzıdéseinek nyilvántartása
(7) 4.7/IV., Közbeszerzési adatok nyilvántartás
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4.8., Csatlakozó alapdokumentumok:
−

támogatási szerzıdés és mellékletei

−

támogatási szerzıdés módosításai, és azok mellékletei

−

építési engedélyek

−

építési napló

−

átadás-átvételi jegyzıkönyvek

−

a projekt keretében kötött vállalkozási és megbízási szerzıdések és
mellékleteik (benne: ajánlattételi dokumentáció és a vállalkozói ajánlat)

−

mőszaki szabványok és jogszabályi elıírások

−

a projektek tartalomváltoztatásának kezelésére irányuló útmutatók

−

tájékoztatási kötelezettséggel kapcsolatos szabályok és az ÚMFT Arculati
Kézikönyve;

−

projekt elırehaladási jelentés és változás-bejelentés formanyomtatványai

−

kifizetési kérelem formanyomtatványai és kitöltési útmutató

−

a támogatási források felhasználásáról szóló egyéb szabályzatok és elıírások

−

projekt levelezés

−

Polgármesteri Hivatali belsı mőködési szabályzatok

−

hatályos költségvetési rendelet

4.9., A projekt szakasz folyamatábrája:
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Projekt dokumentáció
átadás-átvétele

PROJEKT
INDÍTÓ
MEGBESZÉLÉS

(3. szakasz)
hiánypótlás
Közbeszerzési
eljárások elindítása,
lefolytatása;
eredményhirdetések;
szerzıdéskötések

munkaterület
átadás

hiánypótlás

Kifizetési
Kérelem 1.

PEJ 1.

hiánypótlás

Projekt kontrolling

hiánypótlás
támogatás
folyósítása

elfogadás
hiánypótlás
hiánypótlás

PEJ n

Kifizetési
Kérelem n

Projekt kontrolling

elfogadás

támogatás
folyósítása

Döntés a támogatási
szerzıdés módosításáról

mőszaki/szakmai
megvalósítása

Projekt tartalom
módosítás

Hiánypótlás

hiánypótlás

elfogadás
hiánypótlás

PEJ n.
Projekt kontrolling

elfogadás

Kifizetési
Kérelem n

támogatás
folyósítása

mőszaki átadásátvétel
hiánypótlás

ZPEJ.

Projekt kontrolling

Záró Kifizetési
Kérelem

hiánypótlás

elfogadás
hiánypótlás

használatbavételi engedély

PROJEKTZÁRÁS

támogatás.
folyósítása

Tájékoztató a Közgyőlés felé a
projekt befejezésérıl (5. szakasz)
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5. PROJEKT SZAKASZ: PROJEKT FENNTARTÁS
5.1., A projekt szakasz célja: a célok megvalósulásának ellenırzése, a projekt
számszerősíthetı eredményeinek a teljesítése, eredmények pályázat szerinti
fenntartása.

5.2., A projekt szakasz eredménye: indikátor és cél szerint fenntartott projekt (az
elıírt fenntartási idıszakban, minimum 5 évig).

5.3., A projekt szakasz tevékenységei:
−

projekt

kontrolling:

a

projekt

közvetett

eredményindikátorainak

a

megvalósulására irányuló jelentések elkészítése
−

éves

projekt

fenntartási

jelentések

elkészítése

és

benyújtása,

hiánypótlások menedzselése;

5.4., A projekt szakasz kezdete: a projekt záró elırehaladási jelentésének,
valamint záró kifizetési kérelmének az elfogadása a közremőködı szervezet
által.

5.5., A projekt szakasz vége: a projekt záró fenntartási jelentésének az elfogadása
a közremőködı szervezet által.

5.6., A projekt szakasz leírása:
A 4-es és az 5-ös szakaszt éles határ választja el egymástól. Az 5-ös szakasz a
projekt záró elırehaladási jelentés elfogadásával, a projekt elemeinek a pénzügyi
aktiválásával és a projekt dokumentáció archiválásával indul. A projekt team
tagjainak a teljesítményét értékelni kell, de a munkát innentıl a projekt egyik
kijelölt tagja egy személyben folytatja.
Feladata a projekt fenntartási jelentések éves elkészítése a fenntartási idıszak 5
évében, ezeknek elsısorban a projekt késıbb érezhetı eredményeinek, a
hatásindikátorok teljesülésének vonatkozásában kell elkészülni.
5.7., A projekt szakasz sablonjai:
5.8., Csatlakozó alapdokumentumok:
−

támogatási szerzıdés és mellékletei
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−

projekt fenntartási jelentés formanyomtatványai

−

a támogatási források felhasználásáról szóló egyéb szabályzatok és
elıírások

5.9., A projekt szakasz folyamatábrája:

PROJEKTZÁRÁS (4. szakasz)

Tájékoztató a Közgyőlés felé a
projekt befejezésérıl.

hiánypótlás

PFJ 1.

Projekt kontrolling

elfogadás

hiánypótlás

PFJ n.

Projekt kontrolling

elfogadás

hiánypótlás

PFJ n.

Projekt kontrolling

elfogadás

hiánypótlás

PFJ n.

Projekt kontrolling

elfogadás

hiánypótlás

ZPFJ

ZPFJ elfogadása

Projekt kontrolling

Projekt
dokumentáció
megırzése
2010. 12.13-ig

Tájékoztató a
Közgyőlés felé
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Mellékletek: PROJEKT SABLONOK

1. SZAKASZ (Elıminısítés):
(1) Sablon: 1.7/I. Fejlesztési igény nyilvántartása
(2) Sablon: 1.7/II. Célhierarchia elemzés

2. SZAKASZ (Elıkészítés):
(3) Sablon: 2.7/I. Szervezeti felépítés

3. SZAKASZ (Támogatási szerzıdés megkötése):
(4) Sablon: 3.7/I. Átadás átvételi jegyzıkönyv

4. SZAKASZ (Megvalósítás):
(5) Sablon 1: 4.7/I. Projektindító egyeztetés
(5) Sablon 2: Munkaterv szakasztervezés
(5) Sablon 3: Munkaterv idıtervezés
(6) Sablon 1: 4.7/II. Projekt iratjegyzék alapadatok
(6) Sablon 2: Projekt iratjegyzék, mappák jegyzéke
(7) Sablon 1: 4.7/III. A
projekt vállalkozói/megbízói szerzıdéseinek összesített nyilvántartása
(7)

Sablon 2: A
nyilvántartása

projekt

vállalkozói/megbízói

szerzıdéseinek

elkülönített

(8) Sablon 1: 4.7/IV. Közbeszerzési adatok összesített nyilvántartása
(8) Sablon 2: Közbeszerzési adatok elkülönített nyilvántartása
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(1) Sablon: 1.7/I. Fejlesztési igény nyilvántartása

FEJLESZTÉSI IGÉNY NYILVÁNTARTÁSA

Projektgazda: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata/intézmény megnevezése
………………………………………………………………………………………………
Felelıs szervezeti egység és a kijelölt ügyintézıje:…………………………………..
………………………………………………………………………………………………

1., A fejlesztési igény megnevezése:
………………………………………………………………………………………………
Háttere, rövid leírása:
..……………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

2., A fejlesztési igény céljai és illeszkedése a fejlesztési stratégiához (gazdasági program, IVS stb.),
valamint az ágazati koncepcióhoz:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

3., Fejlesztési igény projektjének elıkészítettsége:
(elızmények leírása: igényfelmérés, fejlesztés társadalmi támogatottsága, nyilvánosság, eddigi tájékoztatás, végrehajtására van
–e törvényi kötelezettség, szakmai/mőszaki elıfeltételek, korábbi döntések a fejlesztési igény kapcsán stb).

………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

4., A projekt elızetesen becsült értéke (bruttó): ………………………….. Forint,
A becslés alapja (tervezıi költségbecslés, piackutatás stb.): ……………………………………………
A becslés dátuma: …..…………………………………………………
Érintett költésvetési évek: ……………………………………………….

5., A fejlesztés fedezetéül szolgáló források és elıirányzatok, amennyiben rendelkezésre áll:
…………………………………………………………………….
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*

6., Fıbb szakaszok , projektrészek:
Idıigény

Idıtartam 1.

(hét)

1.h 2.h. 3.h. 4.h. 5.h 6.h

Tevékenység
projekt tevékenységek

X

X

X

X

X

>

>

>

>

>

+

+

+

+

+

Idıtartam 2.

X

7.h. 8.h. 9.h. 10.h. 11.h

X

X

X

X

X

12.h

…

X

és szakaszok
Szakasz 1.:
Projekt elıminısítés
Szakasz 2.:
Projekt elıkészítés
Szakasz 3.: Támogatási
szerzıdés megkötése

+

+

Szakasz 4.

+

Projekt megvalósítás

7., Egyéb, a fejlesztéssel kapcsolatos információ (korábban pályázati eljáráson részt vett, partnerek, ismert
kockázatok stb.):
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

Kelt: Veszprém, 20…. év ………………….hó. …………………napján
Felelıs ügyintézı:

Szakiroda vezetıje:

...............................................................................

...........................................................................

Az aláíró neve:

………………………

Az aláíró neve:

………………………

Az aláíró beosztása:

………………………

Az aláíró beosztása:

………………………

*

Amennyiben az információ már rendelkezésre áll.
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(2) Sablon: 1.7/II. Célhierarchia elemzés

Célhierarchia elemzés

Ügyirat száma

(2) Sablon

Ügyintézı:

Projekt neve

Ügyiratszám:

Logframe módszer
Projekt leírása

Objektíven mérhetı

Indikátorok

Feltételezések,

indikátorok

mérésének forrása,

kockázatok

eszköze

14

(15)

(16)

11

12

13

7

8

9

2

3

4

5

Tevékenységek

erıforrások/
eszközök

költségek

Átfogó/ Stratégiai
célok
10
A projekt céljai
6
Eredmények

1
Elıfeltételek

Készítette:

Dátum:

Oldalak száma:

Jóváhagyta, dátum:
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(3) Sablon: 2.7./I. Szervezeti felépítés

Projektszervezet

Ügyirat száma

(3) Sablon

Projektmenedzser

Projekt neve

Projekt kódja

Szervezeti ábra

Projektmenedzser:
Név:………………………………….. Tel.:………………… E-mail:………………….
Helyettese:…………………………..
Projektre fordított heti munkaidı:……………………………………………………….
Egyéb beosztás másprojektben:………………………………………………………..
Egyéb projektre fordított heti munkaidı:………………………………………………..

Projekt-team, szakmai menedzser 1. (szakiroda megnevezése):
Név:………………………………….. Tel.:………………… E-mail:………………….
Helyettese:…………………………..
Projektre fordított heti munkaidı:……………………………………………………….
Egyéb beosztás másprojektben:………………………………………………………..
Egyéb projektre fordított heti munkaidı:………………………………………………..

Projekt-team, szakmai menedzser 2. (szakiroda megnevezése):
Név:………………………………….. Tel.:………………… E-mail:………………….
Helyettese:…………………………..
Projektre fordított heti munkaidı:……………………………………………………….
Egyéb beosztás másprojektben:………………………………………………………..
Egyéb projektre fordított heti munkaidı:………………………………………………..
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Projekt-team, pénzügyi menedzser (szakiroda megnevezése):
Név:………………………………….. Tel.:………………… E-mail:………………….
Helyettese:…………………………..
Projektre fordított heti munkaidı:……………………………………………………….
Egyéb beosztás másprojektben:………………………………………………………..
Egyéb projektre fordított heti munkaidı:………………………………………………..

A menedzsment bemutatása, a projekt team együttmőködésének rendje:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
(önéletrajzok, munkaköri/feladat leírások mellékelendıek!)

Készítette:

Dátum:

Oldalak száma:

Jóváhagyta, dátum:
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(4) Sablon1: 4.7/I. Projektindító egyeztetés

Projektindító egyeztetés

Ügyirat száma

(5) Sablon1

Projektmenedzser

Projekt neve

Projekt kódja

 Az idıpontot korán leegyeztetni.
 Meghívót és forgatókönyvet összeállítani és kiküldeni.
 Résztvevıket meghatározni
 A megbeszélés tartalmát legalább egy héttel a találkozó elıtt elküldeni
 Munkatervet és likviditási tervet elıkészíteni

Megbeszélés helye:

Dátuma:

Kezdés – befejezés ideje:
Megbeszélés célja:
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Forgatókönyv
A projektindító megbeszélés napirendje:

Tárgyalta

Nem
tárgyalta

1. pont

A projektszervezet bemutatása

X

(3) Sablon
2. pont

A projekt részletes ismertetése

X

3. pont

Az eddigi projekt tevékenységek bemutatása

X

4. pont

A projekt megvalósíthatóságának értékelése

X

5. pont

A projekttagokkal szemben támasztott képzettségi igény

6. pont

Elvárások és a projektszervezet motiválása

7. pont

A támogatási szerzıdés feltételeinek bemutatása

X
X
X
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Meghívott:

Résztvevık jelenléti ív szerint:

Iroda:

Tel. / E-mail:

Iroda:

Tel. / E-mail:

 A projektindító megbeszélésrıl jegyzıkönyvet készíteni és kiküldeni!

Jegyzıkönyv tartalma szövegesen:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Döntések:



Érintett terület

Felelıs

Határidı

Következı ülés idıpontját és a rendszeres ülések helyét, gyakoriságát

megbeszélni!
Készítette:

Dátum:

Oldalak száma:

Jóváhagyta, dátum:
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Munkaterv szakasztervezés

Ügyirat száma

(4) Sablon2

Projektmenedzser

Projekt neve

Projekt kódja

 A szakaszok áttekintése és a lényeges tartalmak leírása
 A szakasz végén elvárt eredmények definiálása és a megfelelı mérföldkövek
hozzárendelése
 A szakaszban együttmőködı szervezeti egységek beazonosítása
1. Szakasz

2. Szakasz

3. Szakasz

4. Szakasz

5. Szakasz

Elıminısítés

Elıkészítés

TSZ kötés

Megvalósítás

Fenntartás

Szakasz
tartalma:

Szakasz
tartalma:

Szakasz
tartalma:

Szakasz
tartalma:

Szakasz
tartalma:

Elvárt
eredmény:

Elvárt
eredmény:

Elvárt
eredmény:

Elvárt
eredmény:

Elvárt
eredmény:

...-tól

...-tól

...-tól

...-tól

...-tól

...-ig

...-ig

...-ig

...-ig

...-ig

Felelıs iroda:

Felelıs iroda:

Felelıs iroda:

Felelıs iroda:

Felelıs iroda:

Együttmőködı
iroda:

Együttmőködı
iroda:

Együttmőködı
iroda:

Együttmőködı
iroda:

Együttmőködı
iroda:

Készítette:

Dátum:

Oldalak száma:

Jóváhagyta, dátum:
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Ügyirat száma

Munkaterv idıtervezés
(4) Sablon3

Projektmenedzser

Projekt neve

Projekt kódja

Idıterv összeállítása faladatok:
 A támogatási szerzıdés cselekvési ütemtervének az áttekintése.
 A megvalósításnak megfelelıen a tevékenységek sorrendbe rendezése.
 A tevékenységek ütemezése.
 Az ütemterv elkészítése és ábrázolása.
 Mérföldkövek bevezetése.
(a táblázat a projekt sajátossági szerint bıvítendı)

Tevékenység

Idıigény
(hét)

1.h

2.h.

Szakasz 1.
3.h. 4.h.

Szakasz 2.
6.h. 7.h. 8.h. 9.h.

5.h

…

Megvalósítás projekt fázis
projekt tevékenységek

X

X

X

X

X

Projekt tevékenység 1.1

>

>

>

>

>

+

+

+

+

+

Részfeladat 1.1-1
Részfeladat 1.1-2
Részfeladat 1.1-3
Projekt tevékenység1.2

X

X

>

>

+

+

X

X

+
+

+

>

>

+

Részfeladat 1.2-1

+

Részfeladat 1.2-2
Részfeladat 1.2-3

!

PEJ 1.
Projekt tevékenység 2.1-1
+

Részfeladat 2.1-1
Részfeladat 2.1-2

+

+

+
+

Részfeladat 2.1-3

+
!

PEJ 2.
Készítette:

+

Dátum:

Oldalak száma:

Jóváhagyta, dátum:
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(5) Sablon 1: 5.7/II. Projekt iratjegyzék alapadatok

Projekt iratjegyzék alapadatok

Ügyirat száma

(5) Sablon 1

Projektmenedzser

Projekt neve

Projekt kódja

 Projekt alapadatai:

Képv.-testületi

Költségvetési

Támogatási

Beruházási

döntés szerint:

rendelet szerint:

szerzıdés szerint:

engedélyokirat

(száma)

szerint: (száma)

Projekt kezdete:
Projekt vége:
Projekt összköltsége:
Önerı nagysága:
Támogatás mértéke:
Elszámolható költségek
nagysága:
Nem elszámolható
költségek nagysága:
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Projekt iratjegyzék,
mappák jegyzéke

Ügyirat száma

(5) Sablon 2

Projektmenedzser

Projekt neve

Projekt kódja

Mappa 1.: Pályázati dokumentáció:
- projekt adatlap és mellékletei………………………oldal
- megvalósíthatósági tanulmány…………………..
- jogerıs építési engedély és tervdokumentáció…
- tulajdoni lapok……………………………………..
- Képv.-test. döntés(ek) ……………………………

- aláírási címpéldányok…………………………………oldal
- támogató nyilatkozatok, konzorciumi megállapodás…..
- hiánypótlás, elızetes helyszíni ellenırzés jegyzıkönyve
- befogadó nyilatkozat………………………………………
- támogatásról szóló levél………………………………….

Mappa 2.: Támogatási szerzıdés és mellékletei:
- aláírt szerzıdés, ált. szerzıdési feltételek
- projekt forrásai, költségvetésének mellékletei…..oldal
- projekt számszerősíthetı eredmények……………
- biztosítékokra vonatkozó mellékletek…………….

- projekt ütemezése, közbeszerezési terv…………oldal
- eltérések listája …………………………………….
- konzorciumi megállapodás………………………..
¨¨

Mappa 3.: Közbeszerzések és szerzıdések*:
-

tervezés, elıkészítés dokumentumai… oldal
pályázati tanácsadás dokumentumai ..
mőszaki ellenırzés dokumentumai …..
kivitelezés dokumentumai ……………..

Mappa 4.: Projekt elırehaladási jelentések:

- nyilvánosság dokumentumai………………… oldal
- eszközbeszerzés dokumentumai …………..
- könyvvizsgálat dokumentumai ……………..
- vállalkozói/megbízási szerzıdések……..

PEJ 1……oldal
PEJ 2……
PEJ n……

Mappa 5.: Kifizetési kérelmek:

KK 1…….oldal
KK 2…….
KK n…….

Mappa 5.: Projekt fenntartási jelentések:

PFJ 1……oldal
PFJ 2……
PFJ n……

Mappa 6.: Egyéb:
levelezés a KSZ-el…………………………..oldal
változás-bejelentık………………………….
támogatási szerzıdés módosításai………..
* külön Sablonok szerint nyilvántartva (6) Sablon 1-tıl (7) Sablon 2-ig

Készítette:

Dátum:

Oldalak száma:

Jóváhagyta:
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(6) Sablon: 5.7/III. A projekt vállalkozói/megbízási szerzıdéseinek a nyilvántartása
Ügyirat száma

A projekt vállalkozói/megbízási szerzıdéseinek
összesített nyilvántartása
(6) Sablon 1 (Mappa 3.)

Projektmenedzser

Sz.

Projekt neve

Szerzıdés

Kelte és

Teljesítési

tárgya

ellenjegyz

határidık (rész-

és dátuma

és véghatáridı)

(projekt

Szerzıdı fél neve

tervezés

2

kivitelezés

3

Kötelezettség-

Szerzıdés

Ügyintézı

vállaló

iktatási száma

elérhetısége

szervezeti
egység

tevékenység)
1

Szerzıdés típusa

Projekt kódja

mőszaki ellenırzés

4

nyilvánosság

…

…

Készítette:

Dátum:

Oldalak száma:
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A projekt vállalkozói/megbízási
szerzıdéseinek elkülönített
nyilvántartása

Ügyirat száma

(6) Sablon 2. (Mappa 3.)

Projektmenedzser


Projekt neve

Minden szerzıdés vonatkozásában külön kitöltendı!

Projekt kódja

Megjegyzések

Szerzıdés sorszáma (összesített adatlapon):
Szerzıdı fél neve, címe, adószáma:
Szerzıdéstárgya, kelte (projekttevékenység
megnevezése):
Kapcsolattartó elérhetısége:
Vállalási ár (nettó +ÁFA):
Szerzıdés végteljesítése (lejárat dátuma):
Részteljesítési határidık:
Teljesítés/számlakiegyenlítés idıbeli ütemezése:
Határidıkhöz kapcsolódó kötbér mértéke:
Elıleg mértéke*:
10 % feletti alvállalkozók felsorolása*:

Teljesítési biztosítékok:

Szavatossági idı:

Jótállási idı:

Biztosítékok köre:

Kötelezı felelısségbiztosítással rendelkezik:

Fedezetkezelıi szerzıdés kelte, fedezetkezelıi számla
(hivatkozási) száma*:
Elszámolható költség (igen/nem):
Finanszírozási forma (utó/szállítói):
* amennyiben releváns, kitöltendı

Készítette:

Dátum:

Oldalak száma:
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(7) Sablon: 4.7/IV. Közbeszerzési adatok nyilvántartása
Ügyirat száma

A projekt közbeszerzéseinek összesített
nyilvántartása
(7) Sablon 1. (Mappa 3.)

Projektmenedzser
Sz.

Projekt neve

Projekt

Közbeszerzés

Eljárásrend

Közbeszerzési

megnevezése

tárgya (projekt

típusa

becsült értéke

, azonosító

tevékenység)

eljárás

Projekt kódja

Ajánlati felhívás

Ajánlattételi

Eredmény-

Szerzıdésköté

Szerzıdı fél

Jogorvoslati eljárás

megjelenése

határidı

hirdetés dátuma

s dátuma

megnevezése

indult e (igen/nem),
annak eredménye

száma

1

tervezés

2

kivitelezés

3

mőszaki ellenırzés

4

nyilvánosság

…

…

Készítette:

Dátum:

Oldalak száma:
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A projekt közbeszerzéseinek
elkülönített nyilvántartása

Ügyirat száma

(7) Sablon 2. (Mappa 3.)

Projektmenedzser



Projekt neve

Minden közbeszerzési eljárás vonatkozásában külön kitöltendı!

Projekt kódja

Megjegyzések:

Közbeszerzés sorszáma (összesített adatlapon):

Közbeszerzés tárgya (projekttevékenység megnevezése):
Eljárásrend típusa:
Felhívás megjelenésének a dátuma:
Közbeszerzés becsült összege:
Eljárás megindítását jóváhagyó Pénzügyi és Közbeszerzési
Bizottság ülésének idıpontja, határozat száma:
Ajánlattevık felsorolása:
Ajánlatok bontásának idıpontja:
Nyertes ajánlattevı megnevezése:
Érvénytelen ajánlatot tevık megnevezése*:
Alkalmassági feltételek (szakmai/pénzügyi):
Bírálati szempontok:

Bíráló Bizottság ülésének idıpontja:

Eljárás lezárását jóváhagyó Pénzügyi és Közbeszerzési
Bizottság ülésének idıpontja, határozat száma:
Eredményhirdetés dátuma (felhívás szerint):
Eredményhirdetés dátuma (tényleges):
Eredményhirdetésen megjelent ajánlattevık felsorolása:
Eredményhirdetés közzétételének dátuma:
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Szerzıdéskötés dátuma (ajánlati dokumentáció szerint):
Szerzıdéskötés dátuma (tényleges):
Szerzıdött összeg:
Hivatalos közbeszerzési tanácsadó megnevezése*:
Ajánlati dokumentáció kiváltási díja*:

Hiánypótlás lehetıségét ajánlatkérı biztosította (igen/nem):

Felhívás módosítására sor került, oka, ideje*:

Bíráló Bizottság tagjai, összeférhetetlenségi nyilatkozatok
dátuma:
Szerzıdésmódosítás ideje*:

Szerzıdésmódosítás közzétételének a dátuma, hirdetmény
száma*:
Jogorvoslati eljárás száma, lezárásának a dátuma,
eredménye*:
*amennyiben releváns, kitöltendı

Készítette:

Dátum:

Oldalak száma:
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