
A projekt azonosító száma: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0322

A (fő)kedvezményezett neve: SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ

1. Beszámoló azonosító adatai:

Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Panyi Beáta

Telefon: +36 (24) 505549

Fax: +36 (24) 505531

Email: panyi.beata@szigetszentmiklos.hu

  A projekt tényleges kezdete és várható fizikai befejezése

Tényleges kezdet dátuma: 2014.01.01

  Várható fizikai befejezés dátuma: 2014.12.31
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A projekt azonosító száma: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0322

A (fő)kedvezményezett neve: SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2. Elvégzett tevékenységek

Tevékenység Tervezett Tényleges

kezdete

Tényleges

megvalósítás

Tevékenység előrehaladásának

bemutatása

Eltérés oka és tervezett/megtett lépések

kezdete befejezése

1 Megvalósítás -

Mérnöki feladatok

2 Megvalósítás -

Tájékoztatás,

nyilvánosság

3 Előkészítés -

Közbeszerzés

2013.12.02 2014.01.02 2013.11.27 2013.12.21 A kivitelezési munkák elvégzésére

2013.11.27-én a Kbt. 121. § b alapján

hirdetmény közzétételével induló

tárgyalásos eljárást indítottunk. 3 db

ajánlat érkezett be, melyből 2 db

érvénytelen lett. Az összegzés 2013.

12.21-én megküldésre került. A

Vállalkozási szerződés a nyertes

ajánlattevővel 2014. 01.06-án aláírásra

került.

A közbeszerzés a tervezetthez képest

hamarabb indítottuk meg.

4 Megvalósítás - Proje

ktmenedzsment I. -

Személyi jellegű

ráfordítások

5 Előkészítés -

Tanulmányok és

vizsgálatok

elkészítése

2012.04.24 2012.10.16 2012.04.24 2012.10.16 A pályázat előkészítéséhez 2012-ben 3

ajánlatos beszerzést folytattunk le az

energetikai audit és az energetikai

tanúsítvány készítésére, tervezési

feladatok elvégzésére, valamint az

energetikai munkarészek ellátására. A

nyertes ajánlattevőekkel a szerződések

aláírásra kerültek. A pályázathoz a

dokumentumok elkészültek.

nem releváns

6 Előkészítés - Projekt

menedzsment I. -

Személyi jellegű

ráfordítások

2013.01.21 2013.09.24 2013.01.21 2013.09.24 A pályázat előkészítéséhez

projektmenedzsmenti feladatok

ellátására 2012. 12.13-án 3 ajánlatos

beszerzés indítottunk. Az ajánlatok

beérkezése után a nyertes ajánlattevővel

2013.01.21-én szerződést kötöttünk. A

nem releváns
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A projekt azonosító száma: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0322

A (fő)kedvezményezett neve: SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Tevékenység Tervezett Tényleges

kezdete

Tényleges

megvalósítás

Tevékenység előrehaladásának

bemutatása

Eltérés oka és tervezett/megtett lépések

kezdete befejezése

projektmenedzsment a feladatát ellátta a

pályázat befogadásra került.

7 Megvalósítás -

Építési munkák

2014.01.10 2014.12.11 2014.01.10 2014.12.11 A kivitelezőnek a munkaterület

2014.02.19-én átadásra került. A

kivitelező a munkát megkezdte.

Szerződése szerint részszámlát

20-40-60-80 %-nak elérésekor adhat be.

A kivitelezés az ütemtervhez képest

előrehaladottabban halad.

nem releváns
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A projekt azonosító száma: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0322

A (fő)kedvezményezett neve: SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2.1. Elvégzett tevékenységek

Tevékenység Konzorciumi partner neve Kapcsolódó számla, illetve

számviteli bizonylat, összesítő

kifizetési kérelem szerinti

sorszáma

Teljesítést alátámasztó dokumentum felsorolása A

korábbi

IB sorsz

áma

Közbesz

erzés

köteles

1 Megvalósítás -

Mérnöki feladatok

2 Megvalósítás -

Tájékoztatás,

nyilvánosság

3 Előkészítés -

Közbeszerzés

SZIGETSZENTMIKLÓS

VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

AB7S-D362081 tájékoztató az eljárás eredményéről 0 Nem

4 Megvalósítás -

Projektmenedzsment

I. - Személyi jellegű

ráfordítások

5 Előkészítés -

Tanulmányok és

vizsgálatok

elkészítése

SZIGETSZENTMIKLÓS

VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

AM8SA2558684, SU1SA

2600377, AI8SA0 026430,

AM8SA2558681, WH1SA

2386173, PV0LA 0237058

nem releváns 0 Nem

6 Előkészítés -

Projektmenedzsment

I. - Személyi jellegű

ráfordítások

SZIGETSZENTMIKLÓS

VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TM1LA 0580622 nem releváns 0 Nem

7 Megvalósítás - Építési

munkák

SZIGETSZENTMIKLÓS

VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SM-2014/152/V2,

KIA5-SZ-1938531, NQ9SB

4974966, SM-2014/154/V2

építési napló 0 Igen
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A projekt azonosító száma: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0322
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3. Összefoglaló:

  KÉRJÜK, ADJON RÖVID ÖSSZEFOGLALÓT A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN (VAGY AMENNYIBEN VOLT

ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓ, AKKOR AZ ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓVAL ÉRINTETT IDŐSZAKRA

VONATKOZóAN IS) A MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEI ELŐREHALADÁSÁRÓL, ELTÉRÉS ESETÉN,

ANNAK OKÁRÓL, MEGOLDÁS ÉRDEKÉBEN MEGTETT LÉPÉSEKRŐL.

A kivitelezési munkák elvégzésére 2013.11.27-én a Kbt. 121. § b alapján hirdetmény közzétételével induló

tárgyalásos eljárást indítottunk. 3 db ajánlat érkezett be, melyből 2 db érvénytelen lett. Az összegzés 2013.

12.21-én megküldésre került. A Vállalkozási szerződés a nyertes ajánlattevővel 2014. 01.06-án aláírásra került.

A pályázat előkészítéséhez 2012-ben 3 ajánlatos beszerzést folytattunk le az energetikai audit és az energetikai

tanúsítvány készítésére, tervezési feladatok elvégzésére, valamint az energetikai munkarészek ellátására. A

nyertes ajánlattevőekkel a szerződések aláírásra kerültek. A pályázathoz a dokumentumok elkészültek.

A pályázat előkészítéséhez projektmenedzsmenti feladatok ellátására 2012. 12.13-án 3 ajánlatos beszerzés

indítottunk. Az ajánlatok beérkezése után a nyertes ajánlattevővel 2013.01.21-én szerződést kötöttünk. A

projektmenedzsment a feladatát ellátta a pályázat befogadásra került.

A kivitelezőnek a munkaterület 2014.02.19-én átadásra került. A kivitelező a munkát megkezdte. Szerződése

szerint részszámlát 20-40-60-80 %-nak elérésekor adhat be. A kivitelezés az ütemtervhez képest

előrehaladottabban halad.
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A projekt azonosító száma: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0322
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4. Indikátorok

1. Az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése (t/év) (t/év)

Terven kívüli

tényadat:

Bázisérték:

Bázis nem

értelmezhető

Tényérték dátum:

2014.04.14

Összes változás:

0

Előző beszámolóban

szereplő "Összes

változás":

-

2. Energiahatékonyság növelés révén megtakarított éves elsődleges (primer) energiahordozó mennyisége

(GJ/év)

Terven kívüli

tényadat:

Bázisérték:

Bázis nem

értelmezhető

Tényérték dátum:

2014.04.14

Összes változás:

0

Előző beszámolóban

szereplő "Összes

változás":

-

4.1. Indikátor eltérés magyarázat

Indokolja, ha a célok teljesülésében eltérés mutatkozik a tervektől:

A kivitelezés még folyamatban van. A támogatási szerződésben lévő indikátorok teljesülési időpontja:

2015.12.31-től kezdődik.
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A projekt azonosító száma: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0322

A (fő)kedvezményezett neve: SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NYILATKOZAT

Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

    -    a beszámolóban megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;

    -    a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva;

    -    a közbeszerzéssel érintett tevékenységek kapcsán, a közbeszerzések lefolytatása során a 4/2011. (I. 28.)

         Korm. rendelet 23. címe szerint jártam el, a Közreműködő Szervezetet és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

         Közbeszerezési Felügyeleti Főosztályát az abban foglaltaknak megfelelően tájékoztattam, a tevékenységük

         végzéséhez szükséges dokumentumokat részükre beküldtem, illetőleg ezen szervezetekkel együttműködöm;

    -    a helyszíni ellenőrzések során készített jegyzőkönyvben vállalt intézkedések megtételéről gondoskodom;

    -    a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket betartom és a tájékoztatással és a 

         nyilvánossággal kapcsolatos, támogatási szerződésben illetve támogatói okiratban vállalt

         kötelezettségeknek eleget teszek.

Kelt: ............................................................

 

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

(Fő)kedvezményezett, vagy a

 (Fő)kedvezményezett aláírásra

 jogosult képviselője
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