
Árajánlat ismérvei: 

Ha az ügyfél valamely kiadási tételéhez kapcsolódóan árajánlatot csatol be a 

pályázatához vagy a kifizetési kérelméhez, a támogatásra csak olyan árajánlat alapján 

jogosult, amelyet pályázati felhívás megjelenését követően állítottak ki, és 

tartalmazza:  

- az ajánlatkérő nevét,  

címét és  

- az ajánlattevő nevét,  

címét és adószámát vagy adóazonosító jelét,  

 

kegységét,  

 

(amennyiben az forinttól eltérő,)  

 

az árajánlat kiállításának dátumát.  
 

!!!!   árajánlat érvényessége 

 *Az árajánlat kötelező mellékletét képezi az árajánlatban szereplő tétel/tételek 

műszaki leírása 
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2.3.2.4. A támogatott projekt kapcsán felmerült azon költségek számolhatóak el, amelyek a 

projekt céljainak eléréséhez, illetve végrehajtásához szükségesek, és a projekt elfogadott 

költségvetésében, valamint annak hatályos módosításában betervezésre kerültek. A költségek 

csak olyan mértékben számolhatók el, amilyen mértékben a támogatott projekthez 

kapcsolódnak, illetve amilyen mértékben annak célját szolgálják, ennek alátámasztása a 

kedvezményezett kötelezettsége.  

2.3.2.5.1937 A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a 

szokásos piaci árat (pl. a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat, 



a több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján 

kialakult árat, vagy az irányító hatóság által előzetesen meghatározott fajlagos mutatók szerinti 

fajlagos árat). A költségtételeknek a projekt költségvetésének megfelelően részletezetteknek 

és ilyen módon ellenőrizhetőknek kell lenniük ahhoz, hogy meghatározható legyen a 

besorolásuk. Ha a szokásos piaci ár igazolására az irányító hatóság árajánlat kérését írja elő 

a támogatást igénylők és a kedvezményezettek számára, az árajánlatoknak legalább három, 

egymástól és a kedvezményezettől független ajánlattevőktől kell származni. A támogatást 

igénylő és a kedvezményezet köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való 

alkalmasságát. A szokásos piaci árnak való megfelelést alátámasztó dokumentumokat - 

amennyiben a felhívásban korábbi benyújtás előírására nem került sor -, a legkésőbb az adott 

költséget tartalmazó kifizetési igénylés részeként be kell nyújtania a kedvezményezettnek. 

2.3.2.5b.1939 Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve 

kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet 

nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk. 8:1. § (1) 

bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, 

képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan 

szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a 

szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett 

szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, 

irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. Nem független továbbá 

az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő 

vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül. 


