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Szakmai beszámoló projekt szakmai megvalósításáról

„Zajmérő eszköz beszerzése” című projekttel kapcsolatos támogatási szerződésben, illetve támogatói okirat
esetén a támogatási kérelemben vállaltak teljesítéséről:
1) A beszerzést megelőzően ismételten ajánlatot kértem az eszközökre. Az árajánlathoz az ajánlattevők az
általam megadott (a pályázati csomag részét képező struktúrának megfelelő) formátumot használták. A
műszaki tartalmat az összehasonlíthatóság érdekében az ajánlattevők az általam kért szerkezetben
határozták meg.
Józsa és Társai 2000 Kft (Szeged Somogyi u. 6. II/2., adószám: 13212579-2-06) 1.631.950 Ft bruttó Nyertes
M-Copy Kft (Szeged Göndör sor 7. adószám: 11086428-2-06) 1.714.500 Ft bruttó
JM Jerzy Maciejczky (Warsawa Bernardynska 2/61 Lengyelország adószám PL 5211082351) 1.828.800 Ft bruttó
A legolcsóbb ajánlatot választottam.
A kérelemben megjelölt eszközök beszerzése, ellenértékük kiegyenlítése megtörtént:
A. SVAN971 zajanalizátor hosszabbító kábellel ellenérték
(a) teljesítés időpontja: 2019.06.07.
(b) kiegyenlítés időpontja: 2019.06.11
(c) bruttó ár: 1.346.200 Ft
(d) szállító megnevezése: Józsa és Társai 2000 Kft.
(e) számla száma: 2019/311-000047/0
B. SV33 akusztikai kalibrátor ellenérték
(a) teljesítés időpontja: 2019.06.07.
(b) kiegyenlítés időpontja: 2019.06.11
(c) bruttó ár: 285.750 Ft
(d) szállító megnevezése: Józsa és Társai 2000 Kft.
(e) számla száma: 2019/311-000047/0

2) Indikátorok
a)
b)

c)
d)

Megtartott munkahelyek száma: jelenleg főállásban dolgozok a vállalkozásban
„A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület teljes működési területét lefedő
együttműködésekben részt veszek, az egyesületi rendezvényeken részt veszek (Közgyűlés:
2020.11.05.; Leader tájékoztató fórum: 2020.11.05.)
Az "A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület teljes működési területén
megvalósítandó projektek száma jelen projekt megvalósításával növekszik.
Együttműködő partnerekkel való együttműködés folyamatos

3) Az esélyegyenlőségi szempontok teljesülése:
a)

A Jóléti Szolgálat Árvácska Alapítvány és a Bakony Polgárőr Egyesület Zirc együttműködő
partnereken keresztül a következő esélyegyenlőségi elvárásokat teljesítem:
 nők esélyegyenlőségének javítása
 romák esélyegyenlőségének javítása
 fogyatékkal élők esélyegyenlőségének javítása
 30 év alatti, a HFS-sel érintett településeken élő fiatalok foglalkoztatása,
letelepedésük elősegítése, esélyegyenlőségük javítása
 50 év feletti, a HFS-sel érintett településeken élők foglalkoztatása

4) A környezetvédelmi szempontok teljesülése
a)

1. a projekt a környezeti állapot javítását, szebbé tételét is célozza vagy elősegíti: a zajvizsgálatok
egyértelműen a környezeti állapot javítását célozzák, hiszen a zajszennyezés megakadályozása a
cél, illetve a határértékek betartása

5) A megvalósítás során energiatakarékos eszközök beszerzése valósul meg
a)

A piacon elérhető egyik legoptimálisabb energiafelhasználású eszközt választottam, amely kis
mérete és optimalizált működése miatt is nagyon takarékos. Az eddig bérelt eszközhöz képest,
azonos töltöttség esetén kétszer annyi ideig használható.

6) A megvalósítás során bemutatásra kerülnek olyan eszközök, beruházások, projektek, amelyekkel különböző
energiatakarékossági, hatékonysági, környezetvédelmi témákra hívják fel a figyelmet.
a)

Lásd együttműködési megállapodással kapcsolatos teljesítés igazolás

7) A projekt új termék/szolgáltatás bevezetését célozza
a)

b)

1. Új szolgáltatás lesz. Az egyik stratégiai együttműködő partneremmel a (szándéknyilatkozat
csatolva), az új eszközzel teljesen új területen is tudok munkát vállalni (szabadalmaztatás alatt
levő zajcsökkentő panelek hatásvizsgálata).
2. Olyan piacokra is tudok munkát (mérést) vállalni, ahol a jelenleg bérelhető eszközökkel nem
tudtam realizálni a fizikai elérhetőség korlátossága miatt (pl: kiküszöbölhető a védendő ingatlanba
történő belépés, mert a beszerzendő eszközre installálható olyan szerkezet, ami lehetővé teszi a
több méterre történő vizsgálat elvégzését). Kölcsön műszerrel mértem eddig, egy régebbi
konstrukcióval. A mérési kapacitása hozzávetőlegesen 20%-al rosszabb volt, valamint az
elérhetősége és rendelkezésre állása is korlátos volt. Az új műszer ezeket a korlátokat
megszünteti, így a fejlesztés megtörténik, amivel hatékonyságom is növekszik.

8) Munkavállalói létszám vállalás teljesítésével kapcsolatos dokumentumot melléklem.
9) Tájékoztatási kötelezettséggel kapcsolatos vállalásomat teljesítettem. Fotó mellékelve.
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