A Prosperitati Alapítvány Igazgatóbizottsága 2019. március 29. napján megtartott ülésén módosította a
2018. február 14. napján meghozott és 2018. április 23.napján módosított
SZABÁLYZATOT
1. szakasz
Az Igazgatóbizottság a Prosperitati Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) 2017. évben lebonyolított
és elszámoltatott pályázataiból megállapította, hogy az elszámolással késedelembe esett pályázók zöme
néhány szállító hibája, teljesítési képtelensége, késedelme miatt nem tudta a támogatási szerződésben
(VKTSZ) előírt határidőben teljesíteni elszámolási kötelezettségét az Alapítvány felé. Az elszámolások
begyűjtése elszámolási pót határidő biztosításával, jelentős idő és emberi erőforrás bevonásával vált
lehetővé, ami plusz terheket ró az Alapítványra. Ezzel a szállítók veszélybe sodorták az egész pályázati
rendszert, illetve az Alapítvány azon törekvését, hogy maradéktalanul megfeleljen a Támogató irányába
vállalt elszámolási kötelezettségeinek. A 2018. évben lebonyolított pályázatokból megállapítható volt
továbbá az is, hogy visszaélésekre, illetve a pályázati célok rendeltetésellenes gyakorlásához vezethet
az, ha pályázó szállítója egy, a pályázóval kapcsolt viszonyban levő személy. Mindezekre tekintettel,
az Igazgató bizottság jelen dokumentummal kötelezi az Alapítvány valamennyi szervét és
szakszolgálatát, hogy az alábbiakban meghatározott irányelvek alapján járjanak el
2. szakasz
Az 1. szakaszban meghatározott irányelvek alapján kimondottan veszélyesnek minősülnek az
Alapítvány támogatási rendszerében szállítóként megjelenő gazdasági alanyok következő viselkedési
formái: 1. amennyiben a szállító az Alapítvány pályázati támogatásának kedvezményezettjével kötött
szállítói szerződésben meghatározott szállítói határidőt, illetve az Alapítvány által írásban jóváhagyott
pót határidőt túllépi legalább háromszori alkalommal; 2. amennyiben a szállító az Alapítvány pályázati
támogatásának kedvezményezettje felé nem tesz eleget az őt jogszabály, illetve a megkötött szállítói
szerződés alapján terhelő szavatossági, illetve jótállási kötelezettségeknek; 3. amennyiben a szállító az
Alapítvány pályázati támogatásának kedvezményezettje számára kiadott előszámlában / ajánlattételben,
az adott műszaki / gazdasági / szakmai paraméterekkel rendelkező tételre meghatározott szállítói árat a
Szerb Nemzeti Bank középárfolyama szerinti árfolyam változását meghaladó mértékben megnöveli a
szállítói szerződés szerinti teljesítésig; 4. amennyiben a szállító az Alapítvány pályázati támogatásának
kedvezményezettje számára kiadott előszámlában / ajánlattételben az adott műszaki / gazdasági /
szakmai paraméterekkel rendelkező tételre, az átlagos piaci árakhoz képest legalább 15%-al magasabb
árat határoz meg legalább öt pályázat esetében; 5. amennyiben a szállító az Alapítvány bármely
pályázati támogatásának kiosztása során a pályázat legalább egy kedvezményezettje számára olyan
eszközt szállított, amely(ek) nem felelt(ek) meg a szerbiai előírásoknak, így annak törvényes használata
nem lehetséges.”
3. szakasz
Azon szállító, amely a 2. szakaszban meghatározott veszélyes viselkedési formák legalább egyikét
megejti, az Alapítvány soron következő pályázati kiírásaiban a szállítói szerződés megszegésétől (a
határidő túllépésétől, szavatossági, valamint a szállítóval a Gazdasági társaságokról szóló törvény (SZK
Hivatalos közlönye, 36/2011, 99/2011, 83/2014 – más törvény, 5/2015 és 44/2018 szám) 62. szakasza
értelmében kapcsolt vállalkozás, illetve kapcsolt fél, a jótállási kötelezettségeknek való eleget nem
tevéstől, valamint a szállítási ár aránytalan megnövelésétől) számított 3 évig nem szerezhet pontot a
pályázati kiírásokban megjelenő, szállítókkal kapcsolatos bármely pontozási címen, egyetlen pályázó

benyújtott pályázatában sem. Ugyanazon szállító részvételét az Alapítvány bármely pályázataiban az 1.
bekezdésben meghatározott határidőben a neki fizetendő összegre kiállított, legalább a szállítási
határidőben érvényes bankgarancia benyújtásának feltételéhez kell kötni, melynek az Alapítvány a
kedvezményezettje.
4. szakasz
Jelen szabályzat hatályba lépésétől számított 30 napon belül az Alapítvány szakszolgálata közzé kell
tegye a jelen dokumentum 2. szakaszával érintett szállítók listáját egy nyilvánosan elérhető helyen,
lehetőség szerint az Alapítvány honlapján. Az Alapítvány szakszolgálata köteles időnként, de legalább
minden pályázat kiírását megelőzően frissíteni az 1. bekezdésben meghatározott listát.
5. Szakasz
Valamely pályázat során nem jelenhet meg szállítóként az olyan személy, azaz pályázati beadványban
nem használható fel olyan egyéni vállalkozó, vagy jogi személy által kiállításra került előszámla és
ajánlat, amely vállalkozó vagy jogi személy a pályázóval a pályázat beadásának időpontjában a
Gazdasági társaságokról szóló törvény (SZK Hivatalos közlönye, 36/2011, 99/2011, 83/2014 – más
törvény, 5/2015 és 44/2018 szám) 62. szakasza értelmében kapcsolt vállalkozás, illetve kapcsolt fél.
6. szakasz
Jelen szabályzat a közzétételét követő napon lép hatályba. Jelen szabályzat az Alapítvány honlapján
kerül közzétételre.

Szabadkán, 2019. március 29-én
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az Igazgatóbizottság elnöke

