Otthon Melege Program

Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást
eredményező cseréje alprogram
Pályázat kódszáma: MGCS/15

KERESKEDŐI REGISZTRÁCIÓVAL KAPCSOLATOS FONTOS TUDNIVALÓK
A Kereskedők a pályázati portál felületen 2015. június 24. 12.00 órától nyújthatják be regisztrációjukat.
A regisztráció térítésmentes.
A kereskedői regisztráció feltételei:
A regisztrált kereskedőnek (függetlenül a kereskedelmi tevékenysége alapvetően offline vagy online jellegétől) mosógépeket
is árusító üzlethelyiséggel (értékesítési ponttal) kell rendelkeznie, továbbá rendelkeznie kell legalább 10 visszavett régi
mosógép tárolására alkalmas raktárhelyiséggel. Vállalnia kell, hogy kizárólag az adott pályázatban megjelölt, minden
alapvető alkatrészt tartalmazó régi mosógépet vagy mosó-szárító gépet veszi vissza a pályázótól, és a visszavett készülékek
saját raktárából történő elszállítására szerződést köt a pályázatkezelő által megbízott (vele szerződést kötő) közvetítő
szervezettel.
A kereskedői regisztráció menete:
Kereskedői regisztráció az https://mgcs-2015.nfsi.hu pályázati portálon történik. A regisztrációt Kormányzati Portálon
ügyfélkapus regisztrációval rendelkező természetes személy végezheti el.

REGISZTRÁCIÓS ADATLAP
Az adatlap kitöltéséhez ügyfélkapus azonosítással kell belépni. A regisztrációs adatlapot kitöltheti a kereskedelmi
tevékenységet végző gazdasági társaság képviseletére jogosult személy vagy meghatalmazottja, amennyiben a társaság
rendelkezik értékesítési és átvételi ponttal.
Regisztrációt végző adatai

Kereskedői regisztrációt végző
személy ügyfélkapus email
címe:

Automatikusan kitöltődő mező, ahol a
pályázatot kitöltő személy ügyfélkapus neve
jelenik meg.
Automatikusan kitöltődő mező, ahol a
pályázatot kitöltő személy ügyfélkapus e-mail
címe jelenik meg.

A regisztráció
meghatalmazással kerül
rögzítésre?

Az alábbiak közül választandó a megfelelő:
Igen
Nem

Kereskedői regisztrációt végző
személy ügyfélkapus neve:

FIGYELEM!
Igen
jelölése
meghatalmazás benyújtása kötelező!

esetén

Információs ikon
Amennyiben nem a Kereskedő hivatalos
képviselőjeként
kívánja
a
regisztrációt
rögzíteni, úgy „igen” jelölése szükséges.
Más
nevében,
megbízásból
pályázatbenyújtás esetén minta
meghatalmazás benyújtása kötelező!

történő
szerinti

Kereskedő adatai
Kereskedő teljes neve

Minta: Mosógép Kft.

Kereskedő adószáma

Minta: 11111111-1-11

Kereskedő nyilvántartásba vételt igazoló okirat száma
Az alábbiak közül választandó a megfelelő:

Cégkivonat száma:
Egyéni vállalkozói igazolvány
száma:
Egyéb okirat száma:

Információs ikon:
Felhívjuk figyelmüket, hogy a regisztrált kereskedőnek
(függetlenül a kereskedelmi tevékenysége alapvetően
offline vagy online jellegétől) mosógépeket is árusító
üzlethelyiséggel (értékesítési ponttal) szükséges
rendelkeznie, továbbá rendelkeznie szükséges legalább
10 visszavett régi mosógép tárolására alkalmas
raktárhelyiséggel. Vállalnia szükséges, hogy kizárólag az
adott pályázatban megjelölt, minden alapvető alkatrészt
tartalmazó régi mosógépet vagy mosó-szárító gépet veszi
vissza a pályázótól, és a visszavett készülékek saját
raktárából történő elszállítására szerződést köt a
pályázatkezelő által megbízott (vele szerződést kötő)
közvetítő szervezettel.
Információs ikon
Kérjük, az adatokat az alátámasztó dokumentumban
foglaltakkal egyezően szíveskedjen megadni!

Minta: 11-11-111111

Minta:11-111111

Minta: BH-111111

Bankszámlaszám

Minta: 11111111-11111111

Kapcsolattartó neve

Minta: Kereskedő Márta

Kapcsolattartó beosztása

Minta: Üzletvezető

Kapcsolattartó telefonszáma

+36 201111111

Kapcsolattartó e-mail címe

Minta: kereskedő@gmail.com

Kereskedő székhelye

Irányítószám:
Megye:
Régió
Település:
Közterület neve
Közterület típusa
Házszám:

Minta: 1234

Az irányítószám megadásával
automatikusan kitöltődő mező.
Az irányítószám megadásával
automatikusan kitöltődő mező.
Az irányítószám megadásával
automatikusan kitöltődő mező.
Minta: Béke
sétány
Minta: 16.

Információs ikon
Kérjük, a nyilvántartásba vételt igazoló okirat adataival
összhangban megadni az adatot!

Értékesítési/ Átvevő pont adatai
Értékesítési/ Átvevő pont
megnevezése

Minta: XII. üzlet

Információs ikon:
Felhívjuk figyelmüket, hogy a regisztrált
kereskedőnek (függetlenül a kereskedelmi
tevékenysége alapvetően offline vagy online
jellegétől) mosógépeket is árusító
üzlethelyiséggel (értékesítési ponttal) szükséges
rendelkeznie, továbbá rendelkeznie szükséges
legalább 10 visszavett régi mosógép tárolására
alkalmas raktárhelyiséggel. Vállalnia szükséges,
hogy kizárólag az adott pályázatban megjelölt,
minden alapvető alkatrészt tartalmazó régi
mosógépet vagy mosó-szárító gépet veszi vissza
a pályázótól, és a visszavett készülékek saját
raktárából történő elszállítására szerződést köt a
pályázatkezelő által megbízott (vele szerződést
kötő) közvetítő szervezettel.

Értékesítési/ Átvevő pont címe

Irányítószám:
Megye:
Régió
Település:
Közterület neve
Közterület típusa
Házszám:

Minta: 1234

Az irányítószám megadásával
automatikusan kitöltődő mező.
Az irányítószám megadásával
automatikusan kitöltődő mező.
Az irányítószám megadásával
automatikusan kitöltődő mező.

Információs ikon
Az irányítószám megadásával a megye, a régió,
valamint a település neve automatikusan
kitöltődik. Kérjük, ellenőrizze az adatokat! Szükség
esetén az adatok felülírhatóak.

Minta: Béke
sétány
Minta: 16.

Csatolandó dokumentumok
Nyilvántartásba vételt igazoló okirat
(pl.: Cégkivonat; Egyéni vállalkozói igazolvány)

Információs ikon:
Másolat benyújtása esetén kérjük, a másolaton
feltüntetni: „A másolat hiteles” szöveget,
keltezéssel, a kereskedő képviseletére jogosult
személy által cégszerű aláírással és
bélyegzőlenyomattal ellátni.

Kereskedő hivatalos képviseletére jogosult személy
aláírási címpéldánya

Információs ikon:
Kérjük, eredeti vagy ügyvéd által ellenjegyzett
aláírási címpéldányt szíveskedjen benyújtani.

Bankszámla igazolása
(Pl.: Bankszámlakivonat)

Információs ikon:
Másolat benyújtása esetén kérjük, a másolaton
feltüntetni: „A másolat hiteles” szöveget,
keltezéssel, a kereskedő képviseletére jogosult
személy által cégszerű aláírással és
bélyegzőlenyomattal ellátni.

Meghatalmazói nyilatkozat

Információs ikon:
Benyújtása abban az esetben kötelező,
amennyiben a kereskedőt nem a nyilvántartásba
vételt igazoló okiratban feltüntetett hivatalos
képviselőinek egyike regisztrálja.

(Kötelező melléklet -- maximum 1 db file)

(Kötelező melléklet -- maximum 1 db file)

(Kötelező melléklet -- maximum 1 db file)

(Kötelező melléklet, amennyiben „A regisztráció meghatalmazással
kerül rögzítésre?” kérdésre „Igen” válasz került megadásra -maximum 1 db file)

Nyilatkozat
A regisztrált kereskedői feltételeknek való megfelelést a kereskedő a regisztrációs adatlapon tett nyilatkozatával igazolja.

Alulírott az MGCS/15 kódszámú pályázati konstrukció vonatkozásában kijelentem, hogy az általam regisztrált kereskedőnek:








az általam regisztrált kereskedőnek nincs lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára
behajtható köztartozása (kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett);
a kereskedői felületre történő belépéshez kapott hozzáférésemet, a kereskedői felületen elérhető információkat
illetéktelen személyeknek nem adom át;
az adatlapon megadott adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valódiak, hitelesek;
az általam regisztrált Kereskedő mosógépeket is árusító üzlethelyiséggel (értékesítési ponttal) rendelkezik, továbbá
rendelkezik legalább 10 db leadandó mosógép tárolására alkalmas raktárhelyiséggel;
az általam regisztrált Kereskedő kizárólag a Támogatói Okiratokban megjelölt, minden alapvető alkatrészt
tartalmazó régi mosógépet vagy mosó-szárító gépet szállít el a pályázótól, illetve az elszállításért díjat, költséget
nem számít fel a pályázónak;
a pályázóktól elszállított készülékek Kereskedő raktárából történő elszállítására szerződést kötök a Pályázatkezelővel
megállapodást kötő Közvetítő szervezettel.

Továbbá az alábbiakhoz szükséges hozzájárulni




a pályázatban megadott adatokat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az általa kijelölt szervezet nyilvántartsa és
kezelje;
a megadott adatok közzétételéhez a „Regisztrált kereskedők listáján”;
az ellenőrzés során a Kincstár az általa működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataimat a
költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési
támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában a fejezetet irányító szerv (a továbbiakban együtt: a
támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat
Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek
részére továbbítsa.

A Pályázati Útmutatóban rögzített pályázati feltételeket elfogadom, a regisztrációs adatlapon megjelölt Kereskedőre nézve
kötelezőnek ismerem el.

Nyilatkozattétel

KERESKEDŐI REGISZTRÁCIÓ FELDOLGOZÁSA
A Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság (NFSI Kft.) a nyilatkozattételt követően megkezdi
a regisztráció feldolgozását. A Kereskedői Regisztrációs felületen rögzített adatok és a nyilatkozat ellenőrzését követően a
regisztráció 5 munkanapon belül jóváhagyásra/elutasításra kerül.
A

regisztráció

jóváhagyásáról/elutasításáról

a

kereskedő

értesítést

kap

a

pályázati

portálon

keresztül.

A regisztráció elutasítása nem zárja ki a regisztráció újbóli beadásának lehetőségét.
Az elfogadott regisztrációt követően a kereskedő adatai – megnevezése és elérhetősége – felkerülnek a pályázati portálra,
a regisztrált Kerekedők online listájába.
A regisztráció abban az esetben kerül elutasításra, amennyiben a regisztráció feldolgozása során megállapításra kerül, hogy
regisztrált kereskedő cég mosógépeket is árusító üzlethelyiséggel (értékesítési ponttal) nem rendelkezik, nem rendelkezik
legalább 10 visszavett régi mosógép tárolására alkalmas raktárhelyiséggel, illetve amennyiben a regisztráció során valótlan
adatok kerülnek megadásra.
Minden értékesítési/átvételi pont (üzletenkénti, telephelyenkénti) regisztrációjához külön kereskedői
regisztráció szükséges!

