
Pályázat iktatószáma: ki/EMHP01-5399/2014
Pályázó megnevezés: Pi l isi  Labdarúgó Klub
Pályázat kapcsolattartója: Zuber Gyula
Tárgy: az MLSz országos sporttelep felújítási program előminősítési el járás II. ütemére benyújtott pályázat formai
hiánypótlására felszólító levél
Tisztelt Címzett!
A MLSz országos sporttelep felújítási program előminősítési el járás II. ütemére benyújtott pályázat formai ellenőrzése során
az alábbi hiányosságokat állapítottam meg, amelyek pótlása szükséges a pályázat értékeléséhez:

1. A pályázati adatlapon az alábbi cellák kitöltése helytelen, kérem az adatok pontosítását
Megjegyzés: az adatlapon feltüntetett költségvetés 328.535,- Ft-tal meghaladta a becsatolt árajánlatokat; ezt
a melléklet alapján módosítottuk.

2. A pályázati adatlap mellékleteiből az alábbiakat nem csatolta, kérem pótolja:

1. Építési-, felújítási beruházás (külső kerítés, öltöző, korlát, labdafogó háló, pályafelújítás, lelátó,
öntözőberendezés, hangosítás, vi lágítás) esetében a jelenlegi és a tervezett ál lapotot ismertető egyszerű műszaki
leírást, fotódokumentációt, tételes árazott költségvetést (építőmesteri, épületgépészeti és elektromos), amely
alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók. A
költségvetéseket .xls vagy .xlsx formátumban kell feltölteni.
Az adatlapon feltüntetett projektelemek mindegyike (lelátó, labdafogó háló, öntöző, öltöző) esetében hiányzik a
műszaki leírás. Kérjük valamennyit pótolni!

2. Öltöző felújítás esetén a felújítandó öltözőépület meglévő és tervezett alaprajzait, (amennyiben nem a teljes
épületet érinti a beruházás, a felújítandó terület jelölésével, nettó területeket mutató helyiséglistát. A tervek,
leírások pdf formátumban feltöltendők.
Az öltöző nettó területét bemutató melléklet rossz helyre (a metszethez) van csatolva; kérjük korrigálni.

3. Az ingatlan tulajdonosának vagy tulajdonosi joggyakorlónak (pl.: vagyonkezelő) hozzájáruló nyilatkozata, amely az
MLSZ külön felhívására eredeti példányban is benyújtásra kerül. A tulajdonos típusától függően (vagyonkezelő,
természetes jogi személy) és a beruházás értéke alapján 5 mil l ió forintot nem meghaladó vagy meghaladó
beruházás esetére.
A tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat keltezése régi, kérjük az idei sablon alapján beküldeni.

A hiánypótlás módja
A pályázati adatlap hiányzó pontjait, valamint a mellékleteit az MLSz on-l ine rendszerébe fel kell  tölteni, amelyre 10
munkanap áll rendelkezésre jelen levél kiküldésétől számítva.
Amennyiben a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget, úgy pályázata a rendelkezésre álló adatok alapján kerül értékelésre.
Támogatásban csak a formailag teljesen megfelelt pályázat részesülhet.
Üdvözlettel:
MLSZ Pest megyei Igazgatóság

Dátum: 2014.02.24
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