Tájékoztató az indikatív árajánlat biztosításához
A 2014-2020-as programozási időszakban is kiemelt figyelmet kíván fordítani a Támogató a piaci áraknak
való megfelelőség ellenőrzésére. Jelen tájékoztató abban nyújt iránymutatást, hogy az EFOP és RSZTOP
operatív programok keretében a támogatási kérelem benyújtása során az előzetes, irányadó (a
továbbiakban: indikatív) árajánlat biztosítására, a piaci árnak való megfelelőség ellenőrzésére milyen
lehetőségek állnak rendelkezésre a támogatást igénylők számára, valamint milyen elvárt tartalommal
felelhet meg a támogatási kérelemhez benyújtott dokumentum indikatív árajánlatnak.
Alapesetben tervezett költségelemenként legalább egy indikatív árajánlat megléte és benyújtása szükséges a
támogatási kérelem mellé, amely az egyes tevékenységekhez kapcsolódó költségek piaci árnak való
megfelelését igazolhatja. Az egyes tevékenységek/költségek piaci árnak való megfelelését
igazolhatja/alátámaszthatja olyan ajánlat (is), mely az alábbi lehetőségek valamelyike alapján kerül
bekérésre:
1. A támogatási kérelem költségvetésének tervezését, a költségek piaci árnak történő megfelelését a
támogatást igénylő piackutatással/előzetes felméréssel igazolhatja. Amennyiben a támogatást
igénylő piackutatásra, előzetes felmérésre hivatkozik, elvárt, hogy azt dokumentumokkal tudja
alátámasztani. Ezek az esetek többségében elsősorban és jellemzően indikatív jellegű árajánlatok
lehetnek, amelyekből egyértelműen ki kell derülnie, hogy a tervezett beszerzés tárgyával
kapcsolatosan és az indikatív műszaki tartalom ismeretében érkeztek, valóban a
piackutatás/előzetes felmérés időszakában keletkeztek, és összegszerűségükben világosan
alátámasztják a támogatást igénylő által tervezett összeget.
Az árajánlatok tárgyának a beszerzés tárgyával összhangban kell lennie, ugyanakkor ez nem jelenti
azt, hogy minden egyes, a beszerzés tartalmához kapcsolódó résztevékenységgel, elemmel
tisztában kell, hogy legyen a támogatást igénylő és az indikatív ajánlatot benyújtó szervezet.
Áru és eszközbeszerzésre vonatkozó ajánlatkérés esetében figyelmet kell fordítani arra, hogy az
áru/eszköz meghatározása ne legyen versenykorlátozó. Nem csupán a konkrét gyártmány- és
típusmegjelöléstől való tartózkodásra kell itt gondolni, hanem az olyan tulajdonságok, műszaki
jellemzők összességére is, amelyek a beszerzés tárgya szempontjából csak mérsékelten relevánsak,
de a lehetséges ajánlattevők körét indokolatlanul szűkítik.
2. Nyilvánosan, vagy bármilyen hivatalos adatbázisból kinyerhető, elérhető adatok (pl. mérnöki díjak,
hatósági árak stb.) is képezhetik a szokásos piaci ár igazolásának alapját. Ilyen esetben szükséges a
támogatási igénylésben feltűntetni a hivatkozott forrást.
3. Alapvető elvárás a költségek részletes tervezése, így az egységár alapú tervezés esetén
elfogadható, ha az adott tevékenységhez szükséges erőforrásra (pl.: szakemberek óradíjának vagy
napidíjának mértékére) vonatkozóan rendelkezik a támogatást igénylő ajánlattal, valamint
részleteiben bemutatja az adott tevékenység ellátásához felhasználni szükséges erőforrások
mennyiségét.
4. Építési beruházás esetében a tervezői költségbecslés is lehet irányadó, amely lényegében a tervezés
időszakában egy árazott kivitelezési tervdokumentációban is megtestesülhet. Figyelmet kell
azonban e körben fordítani arra, hogy a tervezői költségbecslés soha nem a kivitelezői piac
„visszajelzése”, annak specialitásait nem minden esetben veszi figyelembe, így az ajánlatkérő
feladata, hogy az esetleges korrekciókat elvégezze a becsült érték minél pontosabb meghatározása
érdekében. Célszerű például már ebben az időszakban speciális szaktudással rendelkező műszaki
ellenőr, ún. árellenőr bevonása a tervezési folyamatba, akinek segítségével pontosabb kép kapható
az aktuális piaci viszonyokról.
5. Indikatív árajánlat igazolásaként, lehetőség van az elmúlt 2 év során hasonló témakörben
lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás - amelyben három ajánlattal rendelkeznek - összegezésének
benyújtására. A költség mértékének tervezésekor figyelembe vehetőek az azóta eltelt időszakban
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bekövetkezett piaci változások, melyet a költségvetésben az adott költség szakmai indoklásánál
szükséges bemutatni.
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