
TOP-1.4.1-15-TL1 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása
családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével
Sióagárdi óvoda felújítása és mini bölcsőde kialakítása
Támogatást igénylő alapadatai
Támogatást igénylő teljes neve:

SIÓAGÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Támogatást igénylő rövidített neve

SIÓAGÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Gazdálkodási formakód:

321 - Helyi önkormányzat

Adószám (8-1-2 karakter): 15414193-2-17

OM azonosító

Statisztikai szám: 15414193841132117

Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító (költségvetési
szerveknek):

414193

Egyházfői igazolásszám

Minősítési kód:

Nonprofit szervezet államháztartáson belül

Hatályos TEÁOR besorolás TEAOR 2008

Főtevékenység TEÁOR '03 száma

Nincs kiválasztva

Főtevékenység TEÁOR '08 száma

84.11 - Általános közigazgatás

ÁFA levonási jog:

C - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban
felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.
(Bruttó)

A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági
szempontból törvény erejénél fogva átlátható szervezet, vagy egyéni
vállalkozó, egyéni cég:

I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek
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Konzorciumi tag alapadatai
Konzorciumi tag alapadatai

Konzorciumi tag teljes neve:

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Konzorciumi tag rövidített neve (amennyiben releváns):

Gazdálkodási formakód:

325 - Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv)

Adószám (8-1-2 karakter): 15414007-1-17

Statisztikai szám: 15414007-8411-325-17

OM azonosító

Törzskönyvi nyilvántartási szám /PIR azonosító (költségvetési
szerveknek):

414005

Minősítési kód:

Nonprofit szervezet államháztartáson belül

Hatályos TEÁOR besorolás: TEAOR 2008

Főtevékenység TEÁOR száma ('03):

Nincs kiválasztva

Főtevékenység TEÁOR száma ('08):

84.11 - Általános közigazgatás

ÁFA levonási jog:

A - A támogatást igénylő nem alanya az ÁFA-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. (Bruttó)

A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági
szempontból:

I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek
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Támogatást igénylő cím adatai

A támogatást igénylő székhelye:

 

 

 

 

 

A támogatást igénylő postacíme:

 

 

 

 

 

Támogatást igénylő neve:

SIÓAGÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Ország:

Magyarország

Helység

Sióagárd

Irányítószám

7171

Régio

Dél-Dunántúl

Megye

Tolna

Kistérség

Szekszárdi

Járás

Szekszárdi

Közterület:

Kossuth utca

Házszám: 9

Helyrajzi szám:

Helység

Sióagárd

Irányítószám

7171

Régio

Dél-Dunántúl

Megye

Tolna

Kistérség

Szekszárdi

Járás

Szekszárdi

Közterület:

Kossuth utca

Házszám: 9

Helyrajzi szám:

Postafiók irányítószám:

Postafiók:
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Támogatást igénylő cím adatai

A támogatást igénylő székhelye:

 

 

 

 

 

A támogatást igénylő postacíme:

 

 

 

 

 

Támogatást igénylő neve:

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Ország:

Magyarország

Helység

Szekszárd

Irányítószám

7100

Régio

Dél-Dunántúl

Megye

Tolna

Kistérség

Szekszárdi

Járás

Szekszárdi

Közterület:

Szent István tér

Házszám: 11-13.

Helyrajzi szám:

Helység

Szekszárd

Irányítószám

7100

Régio

Dél-Dunántúl

Megye

Tolna

Kistérség

Szekszárdi

Járás

Szekszárdi

Közterület:

Szent István tér

Házszám: 11-13.

Helyrajzi szám:

Postafiók irányítószám:

Postafiók:
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Képviselő adatai

Képviselő adatai

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

SIÓAGÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Képviselő adatai

Név:

Gerő Attila

Képviseleti jog

Önálló

Beosztás:

polgármester

Telefon:

0674537006

Telefon (mobil):

06209655333

Fax:

E-mail:

polgarmester@sioagard.hu

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Képviselő adatai

Név:

Dr. Gábor Ferenc

Képviseleti jog

Önálló

Beosztás:

megyei főjegyző

Telefon:

0674505604

Telefon (mobil):

Fax:

0674505611

E-mail:

fojegyzo@tolnamegye.hu
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Kapcsolattartó adatai

Kapcsolattartó adatai

Projekt adatok
Projekt adatok

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

SIÓAGÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kapcsolattartó adatai

Név:

Gerő Attila

Beosztás:

polgármester

Telefon:

0674537006

Telefon (mobil):

06209655333

Fax:

E-mail:

polgarmester@sioagard.hu

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Kapcsolattartó adatai

Név:

Heiligné Harmath Andrea

Beosztás:

projekt menedzser

Telefon:

0674505630

Telefon (mobil):

Fax:

E-mail:

harmath.andrea@tolnamegye.hu

A projekt címe:

Sióagárdi óvoda felújítása és mini bölcsőde kialakítása

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2017.01.01.

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 2017.12.31.

A projekt konzorciumban valósul meg? Igen
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Projekt részletes bemutatása
Részletes szakmai tartalom

Kérjük, mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát!

Projekt célja: A projekt keretében Sióagárd Község Önkormányzata az 1950-es években épült óvodaépület - mai előírásoknak és szükségleteknek
megfelelő módon történő - felújítását, korszerűsítését, valamint – a mini bölcsődei szolgáltatás elindításának érdekében - bővítését tervezi. Az
épületben található helyiségek építészeti, közegészségügyi, szakmai szempontokból, a jogszabályi előírásoknak való megfelelés, valamint a
takarékos gazdálkodás érdekében egyaránt sürgős korszerűsítésre szorulnak. Az épület belső állapota a folyamatos karbantartás ellenére leromlott,
az épület üzemeltetése költséghatékony módon nehezen megvalósítható. Az épületen belüli helyiségek elosztása igazodik az óvoda igényeihez,
egyes helyiségek azonban, úgymint nevelőtestületi szoba, fejlesztőszoba, orvosi szoba, a bölcsődés gyerekek fogadására alkalmas helyiségek teljes
mértékben hiányoznak. A stabilnak nevezhető létszám alapján a közösségi igényeket figyelembe véve a környezeti és a szabadidős
tevékenységekhez kapcsolódó terek kialakítása indokolt. A Köznevelési törvény és A Gyermekjóléti törvény ismert, illetve várható változásaiból
adódóan a 3 év alatti gyermekek bölcsődei ellátásának jelenlegi, családi napközis formája 2017. január 1-től megszűnik, a bölcsődés korúak
gondozása, nevelése mini bölcsődei keretek között folytatódhat tovább - az átalakulás feltételeit a zökkenőmentes átállás érdekében mielőbb
szükséges megteremteni. A játszóudvar felszereltsége hiányos, a mászóeszközök nagy része nem felel meg az Európai Uniós szabványnak. A
bölcsődés korú kisgyermekek balesetvédelme érdekében mielőbb gondoskodni kell a 3 év alatti gyermekek számához igazodó alapterületű
játszóudvar elkülönítéséről, az életkori sajátosságuknak megfelelő játszóeszközök biztosításáról. A tornaszoba felszereltségének javítása
módszertanilag indokolt. A gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztése, a sportmozgások megszerettetése, a rendszeres mozgásaktivitás
biztosításának alapvető feltétele a megfelelő alapterületű és felszereltségű tornaszoba. Projekt szakmai – műszaki tartalma: A megvalósítandó
beruházás önállóan támogatható tevékenységein belül megvalósuló infrastrukturális fejlesztések a következők: meglévő óvodaépület átalakítása,
felújítása, az épület bővítése, új szolgáltatás - mini bölcsőde - létesítése, udvar / játszóudvar felújítása (terasz kialakítása, kerítés felújítása, mini
bölcsődei csoport udvari tevékenységéhez szükséges megfelelő méretű terület elkülönítése), orvosi szoba, fejlesztőszoba, nevelői-szociális
helyiség, közlekedési folyosó kialakítása. A projekt részét képezi az eszközbeszerzés is, melynek keretében az óvodai és a mini bölcsődei
szolgáltatás megfelelő színvonalú biztosításához – a törvényi szabályozás, illetve a szakember instrukciói alapján szükséges – bútorok és
berendezési tárgyak, kinti és benti játékok, fejlesztő eszközök beszerzése történik meg. A beszerezni kívánt eszközök a fejlesztés során létrejövő mini
bölcsődei csoport és a kettő óvodai csoport minimális alapfelszereltségét biztosítják. A komplex fejlesztést biztosító eszközcsoportok az MKM
rendelet szerinti kötelező eszközök és felszerelési tárgyak, bútorok úgymint kompetencia és mozgásfejlesztő eszközök, a személyes higiénia
eszközei, a nevelési célok eléréséhez szükséges eszközök, a HH/HHH és az SNI gyerekek egyenlő hozzáférését biztosító, a 2-7 éves korosztály
életkori sajátosságaihoz igazodó eszközök. A fenntarthatóság biztosítása céljából az eszközök kiválasztásánál a tartósság, az intézmény bölcsődei
és óvodai programokban megfogalmazott irányelvek, a közegészségügyi, munkavédelmi, és balesetvédelmi elvárások voltak az irányadók. A
beruházás keretében megvalósításra kerülő önállóan nem támogatható, választható tevékenység keretében történik meg a hatályos
jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése (1 + 1 db). A beruházás keretében
önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységként megtörténik a projektarányos akadálymentesítés, az azbesztmentesítés, az
energiahatékonysági fejlesztés, valamint a nyilvánosság biztosítása is. A tervezett fejlesztés keretében felújításra, korszerűsítésre kerül a meglévő
óvodaépület. A beruházás érinti az épület fűtési rendszerét, villamos hálózatát is, korszerűsítésre kerül a tűzjelző rendszer, megújulnak a
vizesblokkok. Az óvodaépület bővítésével kialakításra kerülő mini bölcsődei épületrész a létrehozandó helyiségek számát és méretét tekintve
egyaránt teljes mértékben megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak. Az egyetemes tervezés elve alapján a tervezett fejlesztés figyelembe veszi a
nők és férfiak, az idősek, gyerekek, és minden fogyatékossági csoport igényeit. Az előírásoknak megfelelően az óvoda és a mini bölcsőde udvara
egymástól elkülönülten kerül kialakításra. Az óvoda udvara, valamint a meglévő kerti játékok tárolását biztosító, lepusztult épület felújításra,
korszerűsítésre kerül, és létrejön egy szabadtéri nyitott, de fedett fejlesztőtér is. A projekt előkészítettségét tekintve elmondható, hogy a
tulajdonviszonyok rendezettek, a műszaki tervdokumentumok valamennyi szakág tekintetében elkészültek. Az energiatanúsítvány rendelkezésre áll,
a beruházás eredményeképpen az energetikai szint (DD Korszerűt megközelítő szintről CC korszerű szintre történő) javulása várható. A kivitelezés
során, a beruházás megfelelő, szakszerű és gazdaságos megvalósításának biztosítása érdekében megbízásra kerül egy, a szükséges
jogosultságokkal rendelkező műszaki ellenőr is annak érdekében, hogy az önkormányzat képviseletében eljárva, a kivitelezési munkálatokat
folyamatosan figyelemmel kísérje, ellenőrizze annak szakmai megfelelőségét, tervek szerinti előrehaladását. Az akadálymentes előírásoknak való
megfelelőség és a megfelelő kivitelezés biztosítása érdekében a tervezés, a műszaki előkészítés, valamint a műszaki megvalósítás során is
bevonásra kerül a megfelelő jogosítványokkal rendelkező rehabilitációs szakmérnök / szakértő, aki a beruházás során szakmai észrevételeivel segíti
a szakmai megvalósítást, továbbá kiállítja a pályázati felhívás által elvárt nyilatkozatokat. A közbeszerzési eljárások szakértői tevékenysége
részeként a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, mint konzorciumi partner, dolgozza ki az ajánlattételi felhívást és dokumentációt, továbbá javaslatot
tesz az értékelési szempontrendszerre, elkészíti a hirdetményeket, lebonyolítja a közbeszerzési cselekményeket, elvégzi a közbeszerzési eljárások
dokumentálását, és lefolytatja a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti ellenőrzéseket. A projektmenedzsmenti feladatok ellátása keretében Tolna
Megyei Önkormányzati Hivatal biztosítja a projekttervben megfogalmazott céloknak megfelelő teljesítések, eredmények elérését, továbbá elősegíti a
rendelkezésre álló erőforrások optimális kihasználását és a vállalt határidők pontos betartását. A projekt megvalósítása során a Tolna Megyei
Önkormányzati Hivatal a kötelező tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási kötelezettsége keretében a „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek
Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020“” szerinti módon információt nyújt a projektről és a támogatásról. A tervezett
fejlesztés a Felhívás 3.2. pontjában foglalt horizontális követelményeknek megfelel, az erre vonatkozó nyilatkozat, valamint a 3.2.1.p) pontban előírt
nyilatkozat egyaránt csatolásra került a támogatási kérelemhez. A Felhívás tartalmi értékelési szempontok pontjában előírt feltételek teljesülése: A
tervezett beruházás hozzájárul a kisgyermekesek, különösen a 3 év alatti gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez,
ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez, továbbá az óvodai ellátáshoz való jobb hozzáféréshez. A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya
nem tartozik a Felhívás 4.2. pontjában és az ÁÚF c. dokumentumban meghatározott kizáró okok alá. A támogatási kérelem benyújtását lakossági
egyeztetések előzték meg, a tervezett beruházás figyelembe veszi a lakossági igényeket és a jövőben várható szükségleteket. A fejlesztés
összhangban van a felhívás céljaival, segíti a kisgyermekes anyák munkaerőpiacra történő visszatérését, ezzel, továbbá mini bölcsődei szolgáltatás
létrehozásával 2 új munkahelyet teremt, ezzel a foglalkoztatás növeléséhez is hozzájárul. A projektben elszámolni tervezett tevékenységek a
Felhívás szerinti támogatható tevékenységek közé tartoznak. A fejlesztési elképzelés kivitelezhetőségére, megvalósíthatóságára vonatkozó részletes
információk a Megalapozó Dokumentum részét képezik. A mérföldkövek a felhívásban rögzítettekkel összhangban, a projekt előkészítettségi szintjét
figyelembe véve kerültek beütemezésre. A projekt tervezése során kisgyermekellátás területén jártas szakember került bevonásra, a vele kötött
megállapodás a Megalapozó Dokumentum mellékletét képezi. A kiválasztott szakember az előzetes egyeztetések alapján a kivitelezés folyamatát is
segíteni fogja szakmai észrevételeivel, tanácsaival. A kockázatok mérlegelése a Megalapozó Dokumentum részeként, a 4. pontban bemutatásra
került. A projekt tartalmaz infrastrukturális fejlesztést és eszközbeszerzést is. A projektgazda az azbesztmentesítést vállalja, a szükséges
tevékenységek a műszaki tervezés során betervezésre kerültek. A fejlesztési elképzelés a TOP 5. prioritás ESZA programjaival szinergiában valósul
meg. A fenntarthatóságra vonatkozó információk a Megalapozó Dokumentum 5. pontjában kerülnek bemutatásra. A fejlesztés eredményeként a mini
bölcsődei szolgáltatás helyben elérhetővé válik, ami jelentős pozitív változás a település valamennyi lakója, de különösen a szegény családok és a
hátrányos helyzetű gyermekek számára. A fejlesztéssel érintett intézmény vállalja a befogadó-elvű nevelési gyakorlat megvalósítását, HH/HHH
gyermekek integrációját. A beruházás költséghatékony módon, reális költségvetéssel, a Felhívás 5.6. pontjában foglalt korlátoknak megfelelően
került megtervezésre. A fejlesztés keretében 50 db, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhely fejlesztése, valamint 5 db, 0-3 éves
gyermekek elhelyezését biztosító férőhely létrehozása történik meg. A projekt terület-specifikus értékelési szempontoknak való megfelelése a
Megalapozó Dokumentum 6. pontjában részletesen kifejtésre kerül.

Helyi esélyegyenlőségi program (HEP) rendelkezésre állása Igen

A projekt helyi esélyegyenlőségi programhoz való illeszkedése (cél
kódja és megnevezése)

A tervezett beruházás illeszkedik a Helyi Esélyegyenlőségi Programhoz, különösen annak I/1. (A mélyszegénységben élők és a romák
esélyegyenlősége - Munkaerőpiaci esélynövelés), II. (Gyermekek esélyegyenlősége), III. (Nők esélyegyenlősége), valamint V. (Fogyatékkal élők
esélyegyenlősége) pontjaihoz.
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Megvalósítási helyszínek

 

 

 

 

 

Mérföldkövek

Mérföldkövek

Mérföldkövek

Helység

Sióagárd

Irányítószám

7171

Régio

Dél-Dunántúl

Megye

Tolna

Kistérség

Szekszárdi

Járás

Szekszárdi

Közterület:

Kossuth utca

Házszám: 57/A

Helyrajzi szám: 90/1

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Igen

A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt? Nem

Mérföldkő sorszáma: 1

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2017.02.28.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Elkészül az engedélyes tervdokumentáció, lefolytatásra kerül a hatósági engedélyezési eljárás, rendelkezésre áll a jogerős építési engedély. Az
elkészült anyagok alapján elkészül a fajlagos költségkimutatás. Megkezdődik a projekt menedzsment tevékenység, valamint a tájékoztatás és
nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 2 645 150

Mérföldkő sorszáma: 2

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2017.03.31.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Elkészül a kiviteli tervdokumentáció, valamint a részletes tervezői költségvetés. A projekt menedzsmenttel kapcsolatos tevékenység ellátása
biztosított.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 3 048 000

Mérföldkő sorszáma: 3

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2017.05.31.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatása megtörténik az építési tevékenység vonatkozásában; a nyertes ajánlattevő kihirdetésre kerül.
Kiválasztásra kerül a műszaki ellenőr, megkötésre kerülnek a kivitelezési, vállalkozási, megbízási ill. adásvételi szerződések. A projekt
menedzsmenttel kapcsolatos tevékenység ellátása biztosított.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 1 460 500
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Mérföldkövek

Mérföldkövek

Mérföldkövek

Mérföldkövek

Mérföldkövek

Mérföldkő sorszáma: 4

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2017.07.31.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Sor kerül a munkaterület átadására, a kivitelezési munkák megkezdődnek, a mérföldkő végére 50%-os készültségi szinten állnak. A műszaki ellenőr
a szerződés szerinti tevékenységét folyamatosan ellátja, a szükséges rész-teljesítés igazolás kiállításra kerül. A projektmenedzsment tevékenység
ellátása biztosított.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 62 304 964

Mérföldkő sorszáma: 5

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2017.09.30.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

A kivitelezési munkák zajlanak, a mérföldkő végére 75%-os készültségi szinten állnak. A műszaki ellenőr a szerződés szerinti tevékenységét
folyamatosan ellátja, a szükséges rész-teljesítés igazolás kiállításra kerül. A projektmenedzsment tevékenység ellátása biztosított.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 30 972 482

Mérföldkő sorszáma: 6

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2017.10.31.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Zajlanak a kivitelezési munkák, a mérföldkő végére a készültségi szint 100%-os. A műszaki ellenőr a szerződés szerinti tevékenységét ellátja, a
szükséges vég-teljesítés igazolás kiállításra kerül. Lefolytatásra kerül a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás, megtörténik a használatba vételi
engedélyezési eljárás megindítása. A megrendelt eszközök leszállítása, beszerelése megtörténik. A projektmenedzsment tevékenység ellátása
biztosított.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 45 580 620

Mérföldkő sorszáma: 7

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2017.11.30.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Az eredményességi keretindikátor teljesítését a támogatást igénylő indikátor adatlappal alátámasztva igazolja. A rehabilitációs szakmérnök kiállítja
az akadálymentesítés megvalósulását alátámasztó nyilatkozatát. Kiállításra kerül az épület energetikai besorolásának javulását igazoló
energiatanúsítvány. A tájékoztatással és nyilvánosság biztosítással kapcsolatos tevékenységek ellátása teljes körűen megtörténik. A
projektmenedzsment tevékenység ellátása továbbra is biztosított.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 678 000

Mérföldkő sorszáma: 8

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2017.12.31.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Benyújtásra kerül a záró beszámoló és a záró kifizetési igénylés.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 360 000
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Projekthez szükséges közbeszerzési eljárások összefoglalása
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

SIÓAGÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Közbeszerzés tárgya:

Építés

Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás megküldésének/ajánlatkérés
dátuma

2017.04.10.

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma:

Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft): 94 133 408

Egybeszámított becsült nettó érték (Ft):

Meghirdetés tervezett kezdete 2017.04.10.

Alkalmazandó eljárásrend

Közbeszerzés - ex-post - végleges dokumentáció és eljárás szakmai és közbeszerzési-jogi ellenőrzése

Közbeszerzési eljárás típusa: Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)

Feltételes közbeszerzés Nem

Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés Nem

Központosított közbeszerzés Nincs
kiválasztva

Eljárási szakaszok száma

Szerződéskötés dátuma 2017.05.31.

Ajánlatok beadási határideje 2017.04.30.

Ajánlatok értékelésének dátuma 2017.05.19.

Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító száma

KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

Ajánlattevők száma/érvényes ajánlatot tevők száma

Írásbeli összegzés megküldésének dátuma 2017.05.19.

Jogorvoslat volt Nincs
kiválasztva

Gyorsított Nem

Megjegyzés

Az építéshez kapcsolódó közbeszerzés vonatkozásában az ajánlatkérő Sióagárd Község Önkormányzata, a közbeszerzési eljárás lebonyolítását a
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vállalja.
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Projektmenedzsment szervezet bemutatása

Projekt előkészítettség

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projektmenedzsment szervezet megnevezése:

A projekt előkészítési, valamint megvalósítási szakaszában felmerülő menedzsment feladatokat – a 272/2014 (XI.5.) Kormányrendelet 3.8. pontja
alapján - a pályázó önkormányzat konzorciumi partnere, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal látja el.

A megvalósítás menedzsmentjében közvetlenül részvevő személyek
száma (fő):

4

Projektmenedzsment szervezet tevékenységének leírása

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, mint projektmenedzsmenti feladatokat ellátó szervezet, kiemelt fontosságú feladata a projekttervben
megfogalmazott céloknak megfelelő teljesítések, eredmények elérésének biztosítása, a rendelkezésre álló erőforrások optimális kihasználásának és
a vállalt határidők pontos betartásának elősegítése. Folyamatosan nyomon követi a projekt tevékenységek előrehaladását, elemzi és értékeli egy
adott időpontra vonatkoztatott részteljesítés alapján, hogy a határidőre történő teljesítés megvalósítható-e, valamint az addig elért teljesítéshez
felhasznált erőforrások és költségek lehetővé teszik-e a még hátralévő feladatok tervezett kereteken belüli megvalósítását. Koordinálja a különböző
résztvevők közötti kölcsönösen hatékony együttműködést annak érdekében, hogy a projekt sikeres legyen. Közreműködik a projektcéloknak
megfelelő tevékenységekre vonatkozó szerződések megkötésében. Folyamatosan figyeli a projekt terv szerinti előrehaladását, és jelzi, beavatkozik
és/vagy döntési javaslatot tesz az attól történő eltérés esetén. Koordinálja a változások bejelentésével, továbbá az esetlegesen szükségessé váló
támogatási szerződés-módosításokkal kapcsolatos teendőket. Irányítja és ellenőrzi a projekt pénzügyi forrásainak gazdaságos és a pályázati
feltételeknek megfelelő felhasználását. Kapcsolatot tart a Támogató Szervezettel, az érintett szakmai szervezetekkel, a projekt megvalósításában
részt vevő külső szakértőkkel és partnerekkel, biztosítja a Közreműködő Szervezet és az Önkormányzat közötti közvetítést, információáramlást.
Elvégzi a támogatási előlegek, időközi és záró kifizetési kérelmek, továbbá előrehaladási jelentések benyújtásával kapcsolatos teendőket,
gondoskodik a támogatások szabályos, a támogatási szerződésnek megfelelő felhasználásáról. Részt vesz a helyszíni ellenőrzéseken, segíti azok
minél hatékonyabb és gördülékenyebb lefolytatását.

Igényfelmérés/piackutatás Kész

Az előkészítés az egyetemes tervezésnek megfelelően történt
(megfelelő hozzáférés biztosítása mindenki számára)

Kész

Tervezési dokumentumok - engedélyezési terv Folyamatban van

Tervezési dokumentumok - kiviteli terv Projektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra

Közbeszerzési dokumentáció(k) elkészítése Projektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra

A hatóságok és a lakosság tájékoztatása Folyamatban van

Helyzetelemzés/ stratégiát megalapozó dokumentumok Kész

Épületenergetikai tanúsítvány Kész

Egyéb dokumentumok Projektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra

Projekt előkészítettség

A tulajdonviszonyok rendezettek, a részletes műszaki-szakmai tervdokumentumok rendelkezésre állnak, a tervezés a rehabilitációs szakmérnök és a
kisgyermekellátás terén jártas szakember szakvéleményének maximális figyelembe vételével történt meg. A lakossági igényfelmérés megtörtént, az
egyeztetések a tervezett beruházás indokoltságát teljes mértékben alátámasztják. Az energiatanúsítvány, valamint a beruházás eredményeképpen
elérhető energetikai szint javulást alátámasztó számítások rendelkezésre állnak és a támogatási kérelemhez csatolásra kerültek.
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Gazdálkodási adatok
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

SIÓAGÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Gazdálkodási szervezetek, vállalkozások esetében

Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év

Éves nettó árbevétel vagy adóalapba beszámított bevétel (Ft)/ Összes
bevétel (Ft)

Adózás előtti eredmény vagy jövedelem, illetve veszteség (Ft)

Saját tőke vagy vállalkozói adóalap (Ft)

Mérlegfőösszeg (Ft)

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (Ft)

Általános statisztikai állományi létszám (fő)(az előző 12 havi KSH
létszámjelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szerepelő teljes
munkaidős létszám számtani átlaga, törtszám esetén lefelé kerekítve)

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Önkormányzatok esetében

Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év

2014 2015

Sajátos működési bevétel (Ft) 160
898
000

131
473
000

Mérlegfőösszeg (Ft) 727
689
000

937
817
000

Módosított pénzmaradvány (Ft) 27 019
000

14 400
000

Tartalékba helyezhető pénzösszeg (Ft) 23 453
000

3 240
000

Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzetű? (igen/nem) Nem Nem

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Központi, önkormányzati költségvetési intézmények
esetében

Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év

Intézményi költségvetésének fő összege (Ft)

Általános statisztikai állományi létszám (fő)

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Non-profit szervezetek esetében

Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év

Összes bevétel (Ft)

Adózás előtti eredmény (Ft)

Saját tőke (Ft)

Mérlegfőösszeg (Ft)

Általános statisztikai állományi létszám (fő)
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Gazdálkodási adatok
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Gazdálkodási szervezetek, vállalkozások esetében

Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év

Éves nettó árbevétel vagy adóalapba beszámított bevétel (Ft)/ Összes
bevétel (Ft)

Adózás előtti eredmény vagy jövedelem, illetve veszteség (Ft)

Saját tőke vagy vállalkozói adóalap (Ft)

Mérlegfőösszeg (Ft)

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (Ft)

Általános statisztikai állományi létszám (fő)(az előző 12 havi KSH
létszámjelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szerepelő teljes
munkaidős létszám számtani átlaga, törtszám esetén lefelé kerekítve)

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Önkormányzatok esetében

Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év

Sajátos működési bevétel (Ft)

Mérlegfőösszeg (Ft)

Módosított pénzmaradvány (Ft)

Tartalékba helyezhető pénzösszeg (Ft)

Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzetű? (igen/nem) Nincs
kiválas
ztva

Nincs
kiválas
ztva

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Központi, önkormányzati költségvetési intézmények
esetében

Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év

2014 2015

Intézményi költségvetésének fő összege (Ft) 165
494
000

148
517
000

Általános statisztikai állományi létszám (fő) 19 18

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Non-profit szervezetek esetében

Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év

Összes bevétel (Ft)

Adózás előtti eredmény (Ft)

Saját tőke (Ft)

Mérlegfőösszeg (Ft)

Általános statisztikai állományi létszám (fő)
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Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások

Bankszámlaszám - egységes

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

SIÓAGÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

2064140492

2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt: Igen

Projekt címe:

Sióagárd Községháza, mint helyi védettség alatt álló épület külső felújítása II. ütem

Támogatás odaítélésének éve: 2013

Megítélt támogatás (Ft): 7 173 109

A projekt összes költsége (Ft): 9 447 913

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:

EMVA - Vidéki örökség megőrzése

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

SIÓAGÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

2064140511

2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt: Igen

Projekt címe:

Piac kialakítása Sióagárdon

Támogatás odaítélésének éve: 2013

Megítélt támogatás (Ft): 3 447 074

A projekt összes költsége (Ft): 5 472 231

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:

EMVA - Falumegújítás és fejlesztés

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám? Igen

Bankszámlaszám típusa: Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám: 10046003-00319779-00000000

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében

Bank címe:

SWIFT kód:

Célország: Nincs kiválasztva
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Bankszámlaszám - egységes

Előleg

Előleg

Források listája
Forrás megnevezése Összeg [Ft] %
I. saját forrás 0 0,00%
 I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása 0 0,00%
 I/2. partnerek hozzájárulása 0 0,00%
 I/3. bankhitel 0 0,00%
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás 0 0,00%
II. egyéb támogatás 0 0,00%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás 147 049 716 100,00%
Projekt elszámolható költsége 147 049 716 100,00%
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása 0 -
Projekt teljes költsége 147 049 716 -

Költségek listája
Támogatást igénylő SIÓAGÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Költség kategória Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés Bővítés
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 30 860 557
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 8 332 350

Brutto egységár [Ft] 39 192 907
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 39 192 907
Elszámolható költség [Ft] 39 192 907
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 39 192 907

Részletezés
Meglévő óvoda épület mini bölcsődei szárnnyal történő bővítése a jogerős engedély, valamint az elfogadott kiviteli tervdokumentáció alapján. A bővítés
keretében 5 új mini bölcsődei férőhely kerül kialakításra; az újonnan létrehozott férőhelyek gyermekenkénti nettó építési költsége 6 172 111,- Ft, ami
megfelel a Felhívás 5.6. pontjában foglalt korlátnak (nettó 6 200 000 Ft / gyermek).

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

SIÓAGÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám? Nem

Bankszámlaszám típusa: Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám: 71900010-10010213-00000000

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében

Bank címe:

SWIFT kód:

Célország: Nincs kiválasztva

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 115. -ának (2a) szerinti támogatási
előleg igénylés lehetőségével kívánok élni.

Igen

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

SIÓAGÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 115. -ának (2a) szerinti támogatási
előleg igénylés lehetőségével kívánok élni.

Igen
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Támogatást igénylő SIÓAGÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Költség kategória Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés Felújítás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 63 272 851
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 17 083 670

Brutto egységár [Ft] 80 356 521
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 80 356 521
Elszámolható költség [Ft] 80 356 521
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 80 356 521

Részletezés
Az óvodaépület, valamint a kiszolgáló épület felújításával kapcsolatos tevékenységek jogerős engedélynek és kiviteli tervdokumentációnak megfelelően
történő megvalósítása. A felújítás a jelenleg meglévő 50 óvodai férőhelyet érinti. A fejlesztett férőhelyek összes elszámolható építési költsége
gyermekenként nettó 1 265 457, Ft, ami megfelel a Felhívás 5.6. pontjában foglalt korlátnak (nettó 2 000 000 Ft / férőhely).

Támogatást igénylő SIÓAGÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Költség kategória Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés Bekerülési érték
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 6 004 926
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 1 618 212

Brutto egységár [Ft] 7 623 138
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 7 623 138
Elszámolható költség [Ft] 7 623 138
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 7 623 138
Részletezés Eszközbeszerzés a megalapozó dokumentum mellékletét képező eszközlisták szerinti tartalommal.

Támogatást igénylő SIÓAGÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Megnevezés Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 1 150 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 310 500

Brutto egységár [Ft] 1 460 500
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 1 460 500
Elszámolható költség [Ft] 1 460 500
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 1 460 500
Részletezés Műszaki ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátása.

Támogatást igénylő SIÓAGÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus Műszaki jellegű szolgáltatások költségei
Megnevezés Egyéb mérnöki szakértői díjak
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 300 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 81 000

Brutto egységár [Ft] 381 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 381 000
Elszámolható költség [Ft] 381 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 381 000
Részletezés Rehabilitációs szakértő kivitelezéshez kapcsolódóan végzett tevékenységének költsége.

Támogatást igénylő SIÓAGÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus Műszaki jellegű szolgáltatások költségei
Megnevezés Egyéb mérnöki szakértői díjak
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 100 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 27 000

Brutto egységár [Ft] 127 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 127 000
Elszámolható költség [Ft] 127 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 127 000
Részletezés Energiatanúsítvány kiállítása a beruházás eredményeképpen elért energiahatékonysági szint javulásának alátámasztására

Támogatást igénylő Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
Tevékenység neve A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Költség kategória Projektmenedzsment költség
Költségtípus Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
Megnevezés Utazási költség
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 33 840
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 0

Brutto egységár [Ft] 33 840
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 33 840
Elszámolható költség [Ft] 33 840
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 33 840
Részletezés A projektmenedzsmenti tevékenység hatékony ellátásának érdekében végzett utazások, kiküldetések költsége.
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Támogatást igénylő Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
Tevékenység neve A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Költség kategória Projektmenedzsment költség
Költségtípus Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés Munkabér
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 1 800 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 0

Brutto egységár [Ft] 1 800 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 1 800 000
Elszámolható költség [Ft] 1 800 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 1 800 000

Részletezés Átfogó projektmenedzsmenti tevékenység ellátása során felmerült munkabérek költsége az alábbiak szerint: - 1 fő projektmenedzser, valamint 1 fő projekt
asszisztens 12-12 hónapon keresztül történő részmunkaidős foglalkoztatása (a projektre fordított munkaórák arányában elszámolva).

Támogatást igénylő Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
Tevékenység neve A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Költség kategória Projektmenedzsment költség
Költségtípus Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 486 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 0

Brutto egységár [Ft] 486 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 486 000
Elszámolható költség [Ft] 486 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 486 000

Részletezés Átfogó projektmenedzsmenti tevékenység ellátása során felmerült bérjárulékok költsége az alábbiak szerint: - 1 fő projektmenedzser és 1 fő projekt
asszisztens 12-12 hónapon keresztül történő részmunkaidős foglalkoztatása (a projektre fordított munkaórák arányában elszámolva).

Támogatást igénylő Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
Tevékenység neve A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Költség kategória Projektmenedzsment költség
Költségtípus Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 272 160
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 0

Brutto egységár [Ft] 272 160
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 272 160
Elszámolható költség [Ft] 272 160
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 272 160
Részletezés A projektmenedzsmenti feladatok ellátásával célfaladat kiírás keretében megbízott 2 fő kapcsán felmerülő járulékok összege.

Támogatást igénylő Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
Tevékenység neve A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Költség kategória Projektmenedzsment költség
Költségtípus Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés Személyi jellegű egyéb kifizetések
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 1 008 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 0

Brutto egységár [Ft] 1 008 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 1 008 000
Elszámolható költség [Ft] 1 008 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 1 008 000
Részletezés Célfeladat kiírás a projekt végrehajtásában közreműködő 2 fő részére.

Támogatást igénylő SIÓAGÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Költség kategória Tartalék
Költségtípus Tartalék
Megnevezés Tartalék
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 5 500 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 1 485 000

Brutto egységár [Ft] 6 985 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 6 985 000
Elszámolható költség [Ft] 6 985 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 6 985 000
Részletezés Tartalék a vártnál magasabb árajánlatok, illetve az esetleges árnövekedésekből adódó többletköltség fedezésére.

Támogatást igénylő SIÓAGÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Költség kategória Projektelőkészítés költségei
Költségtípus Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés Egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 150 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 40 500

Brutto egységár [Ft] 190 500
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 190 500
Elszámolható költség [Ft] 190 500
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 190 500
Részletezés Megalapozó dokumentum elkészítése a Segédlet szerinti tartalommal, illetve a szükséges mellékletekkel együtt.
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Támogatást igénylő SIÓAGÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Költség kategória Projektelőkészítés költségei
Költségtípus Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 60 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 0

Brutto egységár [Ft] 60 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 60 000
Elszámolható költség [Ft] 60 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 60 000
Részletezés Műszaki tervdokumentáció - akadálymentes szakvélemény elkészítése, kialakítási javaslatok megtétele.

Támogatást igénylő SIÓAGÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Költség kategória Projektelőkészítés költségei
Költségtípus Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 60 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 0

Brutto egységár [Ft] 60 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 60 000
Elszámolható költség [Ft] 60 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 60 000
Részletezés Műszaki tervdokumentáció - erősáramú villamos munkarész. Villamos műszaki leírás és költségvetés elkészítése.

Támogatást igénylő SIÓAGÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Költség kategória Projektelőkészítés költségei
Költségtípus Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 200 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 0

Brutto egységár [Ft] 200 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 200 000
Elszámolható költség [Ft] 200 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 200 000
Részletezés Engedélyeztetési eljárással kapcsolatban felmerülő hatósági díjak.

Támogatást igénylő SIÓAGÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Költség kategória Projektelőkészítés költségei
Költségtípus Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 30 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 8 100

Brutto egységár [Ft] 38 100
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 38 100
Elszámolható költség [Ft] 38 100
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 38 100
Részletezés Műszaki tervdokumentáció - tűzjelző rendszer kiépítése.

Támogatást igénylő SIÓAGÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Költség kategória Projektelőkészítés költségei
Költségtípus Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 2 400 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 648 000

Brutto egységár [Ft] 3 048 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 3 048 000
Elszámolható költség [Ft] 3 048 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 3 048 000

Részletezés
Kiviteli tervek elkészítése. Építész főtervek M = 1:50 léptékben, alaprajzok, metszetek, homlokzatok M = 1:100 léptékben kiviteli tervszintű felszereléssel.
Nyílászáró konszignációk, tűzvédelmi kiviteli terv, biztonsági és egészségvédelmi terv, statikus kiviteli tervek, gépész, víz, szennyvíz, fűtés, szellőzés és gáz
kiviteli terv, villamos kiviteli terv, erős áramú hálózat, vagyonvédelem kiviteli terv, valamint tűzjelző terv elkészítése, árazatlan költségvetések összeállítása.

Támogatást igénylő SIÓAGÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Költség kategória Projektelőkészítés költségei
Költségtípus Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 1 200 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 324 000

Brutto egységár [Ft] 1 524 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 1 524 000
Elszámolható költség [Ft] 1 524 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 1 524 000

Részletezés
Építési engedélyezési terv készítése. Geodéziai felmérés, tervezési alaptérkép készítése, beépítési vázlat készítése, látványtervi feldolgozása, hatósági
egyeztetések lefolytatása. Építész főtervek készítése, helyszínrajz M=1:1000 léptékben, statikai, gépészeti, villamos, tűzvédelmi műszaki leírások
összeállítása, szükséges közmű egyeztetések lefolytatása, talajmechanikai szakvélemény készítése.
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Támogatást igénylő SIÓAGÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Költség kategória Projektelőkészítés költségei
Költségtípus Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 65 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 17 550

Brutto egységár [Ft] 82 550
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 82 550
Elszámolható költség [Ft] 82 550
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 82 550
Részletezés Műszaki tervdokumentáció - gépészeti, energetikai fejezet. Épületgépészeti műszaki leírás és költségvetés elkészítése, energetikai számítások elkészítése.

Támogatást igénylő SIÓAGÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Költség kategória Projektelőkészítés költségei
Költségtípus Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 490 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 0

Brutto egységár [Ft] 490 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 490 000
Elszámolható költség [Ft] 490 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 490 000

Részletezés Műszaki tervdokumentáció elkészítése, építészeti fejezet. Felmérési terv, helyszínrajz, vázrajz, részletes műszaki leírás, látványterv, tervezői költségbecslés
készítése. Konzultációk lefolytatása szakági tervezőkkel, egyéb szakértőkkel, megrendelővel, valamint előzetes építési hatósági egyeztetések lefolytatása.

Támogatást igénylő Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
Tevékenység neve A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Költség kategória Projektelőkészítés költségei
Költségtípus Közbeszerzési költségek
Megnevezés Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 1 150 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 310 500

Brutto egységár [Ft] 1 460 500
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 1 460 500
Elszámolható költség [Ft] 1 460 500
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 1 460 500
Részletezés Közbeszerzéssel kapcsolatos szakértői tevékenység költsége.

Támogatást igénylő Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
Tevékenység neve A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Megnevezés Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 133 858
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 36 142

Brutto egységár [Ft] 170 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 170 000
Elszámolható költség [Ft] 170 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 170 000
Részletezés Kötelező tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási feladatok útmutatóknak megfelelő módon történő megvalósítása.

Monitoring mutatók
Monitoring mutató
megnevezése Bázisérték dátuma Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált
Fejlesztett, 3-6 éves
gyermekek elhelyezését
biztosító férőhelyek
száma

2017.11.30. 50 50 50

Újonnan létrehozott, 0-3
éves gyermekek
elhelyezését biztosító
férőhelyek száma

2017.11.30. 5 5 5
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