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TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

1.1. A TERVPÁLYÁZAT KIÍRÓJA:
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
9021 Győr, Városház tér 1.
A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÓJA:
Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Stratégiai-Városfejlesztési Osztály
9021 Győr, Városház tér 1.
1.2. A TERVPÁLYÁZAT TÁRGYA:
A város felsőoktatásához és gazdaságához szorosan kötődő tudományterületek
eredményeinek interaktív bemutatására alkalmas, az Agóra PóLUS program
keretében megvalósítandó épület és környezetének kialakítása.
A TERVPÁLYÁZAT CÉLJA:
Kiíró a kiírásban megfogalmazott tervezési program megvalósítására pályázati
formában keresi a legjobb tervmegoldást és ez alapján a feladat tervezésére
legalkalmasabb tervezőt.
1.3. A TERVPÁLYÁZAT JELLEGE, FORMÁJA:
a) A tervpályázat jellege: NYÍLT
b) A tervpályázati eljárás formája: ÁLTALÁNOS ELJÁRÁS
c) A tervpályázat: TITKOS
d) A tervpályázat lebonyolítása a:
- Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény,
- 137/2004.(IV.29.) Korm. rendelet,
- a Magyar Építész Kamara Tervpályázati Szabályzata,
- valamint a jelen tervpályázati kiírás előírásai szerint történik.
e) Jelen pályázati kiírás a Magyar Építész Kamara Tervpályázati
Szabályzatának 2008. évi 3. számú melléklete felhasználásával készült.
1.4.

A TERVPÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

1.4.1. A tervpályázat résztvevője – pályázó – (azaz a pályamű szerzője) az a
természetes személy lehet:
a) aki jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,
b) aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit
magára nézve kötelezőnek elfogadta,
c) akivel szemben a 137/2004. Korm. rendelet 13.§(3) bekezdése szerinti
kizáró okok egyike sem áll fenn.
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d) aki személyében vagy a tervpályázati adatlapon feljegyzett módon
biztosítani tudja, hogy:
-ha magyarországi letelepedésű a pályázó – a pályázat tervezési
feladatának elvégzésére – a vonatkozó jogosultsági szabályok szerint –
jogosult, azaz a pályázat eredményhirdetésekor a szükséges névjegyzéki
besorolással rendelkezik;
-ha Magyarországon kívüli, de EU tagállambeli országban letelepült
pályázó – a tervezési feladat elvégzésére saját országában jogosult és az
erről szóló nyilatkozatot a szerzők megnevezésével mellékelt borítékba a
pályázó elhelyezte, valamint a pályázat eredményhirdetésének
időpontjában a Magyar Építész Kamaránál regisztrációval rendelkezik.
e) pályázat tervezési feladatának elvégzésére a hatályos jogszabályok –
különösen, de nem kizárólagosan a 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet –
szerint jogosult a pályázat eredményhirdetéskor.
1.4.2. A tervpályázat résztvevőjének (szerzőjének) társtervezője, munkatársa az
lehet, akivel szemben a 137/2004.Korm. rendelet 13.§(3) szerinti kizáró okok
egyike sem áll fenn.
A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák
betartásával) több pályázatban is közreműködhetnek.
1.4.3. A tervpályázat résztvevője – a pályázó – az a gazdálkodó (jogi, vagy jogi
személyiség nélküli) szervezet lehet,
a) amely azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit
magára nézve kötelezően elfogadta,
b) amely a pályázat szerzőit – a pályázathoz csatolt lezárt borítékban – név
szerint megnevezte, és a megnevezett szerző(k) a tervezési feladat
ellátására jogosultak.
c) amely gazdálkodó szervezet a pályázat eredményhirdetésének
időpontjában a szerzőkkel a pályázati feladat továbbtervezésére érvényes
szerződéses megállapodással, vagy munkaszerződéssel rendelkezik,
d) amely gazdálkodó szervezettel szemben a 137/2004. Korm. rendelet
13.§(4), illetve a megnevezett szerzőre a Korm. rendelet 13.§(3)
bekezdésében felsorolt kizáró okok egyike sem vonatkozik.
A tervpályázaton a pályázó csak egy pályaművel vehet részt.
1.5.

A TERVPÁLYÁZATBÓL VALÓ KIZÁRÁS

1.5.1. A Bíráló Bizottság
a) a tervpályázatból a tervcsomag felbontása nélkül kizárja a beadási határidő
után postára adott küldeményt,
b) kizárja a titkosságot sértő pályázatot, (lásd 1.9. pont végén)
c) kizárja a pályázati dokumentációban meghatározott kötelező tartalmi
követelményeket nem teljesítő pályamunkát,
d) kizárhatja a bírálatból a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos
pályaműveket,
e) kizárja az 1.4. 1-3. pontokban meghatározott „részvételi feltételek”-et nem
teljesítő pályázókat.
1.5.2. Amennyiben a kizárás okai (1.5.1.e.):
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a) a lezárt borítékok felbontásakor bizonyosodnak be, a Bíráló Bizottság a
pályázatok megállapított sorrendjében nevezi meg a díjazott és megvett
pályázatokat,
b) amennyiben a Bíráló Bizottság utolsó plenáris ülését követő 2 hónapon belül
bizonyosodik be a „részvételi feltételek” teljesítésének elmaradása, úgy a kiíró
a szabálytalan pályázó eredményét semmisnek tekinti, és ilyen esetben a
pályázati díj, illetve megvétel a kiírónak visszajár.
1.6. A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐTÁBLÁZATA
a) Tervpályázat meghirdetése, kiírás árusításának kezdete
(árusítás 2009. február 27-ig)

2008. dec.23.

b) Helyszíni szemle időpontja

2009. január 6.

c) Kérdések határideje

2009. január 16.

d) Kérdésekre adott válaszok határideje

2009. január 23.

e) Pályaművek postára adásának határideje

2009. február 27.

f) Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása, a tervpályázat nyilvános
bemutatása
2009. március 12.
g) Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása

2009. április 15-ig.

1.7. A TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ÁRUSÍTÁSA
A tervpályázati dokumentációt 50.000,- Ft (bruttó) összeg átutalásáról szóló
bizonylat ellenében (számlaszám: 11737007-15466004-00000000) vagy a
helyszínen kapott csekk befizetését követően Győr MJV Polgármesteri Hivatala
Stratégiai-Városfejlesztési Osztályán lehet kiváltani 2008. december 23-tól
munkanapokon 9-12 óráig.
9021 Győr, Városház tér 1., II. emelet, 62. szoba, 96-500-278
1.8. A HELYSZÍNI SZEMLE, A KIÍRÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK ÉS
EZEKRE ADOTT VÁLASZOK, A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ VÉGLEGESÍTÉSE
Helyszíni szemle
A kiíró 2009. január 6-án, kedden helyszíni szemlét tart.
Találkozás: 10 órakor az Egyetemi Csarnok bejárata előtt
Győr, Egyetem tér (Hédervári út felől)
A szemlén, a kiíró képviselője a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd
az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik.
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Kérdések
A pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban kérdésekkel 2009. január
16-ig az alábbi címre feladott ajánlott levélben fordulhatnak a kiíróhoz:
Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Stratégiai-Városfejlesztési Osztály
9021 Győr, Városház tér 1.
A levél mellett kérjük a kérdések elküldését faxon (96-500-194) vagy e-mailben is
az agora-polus@gyor-ph.hu címre.
Válaszok
A határidőben feladott kérdéseket a kiíró, ill. a nevében eljáró Bíráló Bizottság
2009. január 23-ig megválaszolja, és az összes kérdést, valamint a azokra adott
válaszokat a pályázati kiírás kivételekor megadott címekre postán megküldi.
A kérdésekre adott válaszokkal a kiírás módosulhat.
A dokumentáció véglegesítése
A kiíró legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig a dokumentációt a
bírálati szempontok és az alkalmassági követelmények (bíráló bizottság
összetétele) kivételével módosíthatja, kiegészítheti, illetve a tervpályázat
lebonyolításától visszaléphet. Ez utóbbi esetben a kiírás árát az azt megvásárolt
pályázóknak a kiíró megtéríti.
1.9.

A PÁLYAMŰVEK BENYÚJTÁSA
A pályaművek a dokumentációhoz csatolt CÍMZÉSLAP (1. sz. melléklet)
felhasználásával kizárólag ajánlott postai küldeményként nyújthatók be. A feladó
adatait sem a címzéslap, sem a dokumentáció nem tartalmazhatja.
A díjazásban, megvételben nem részesült pályázatok későbbi azonosítása a
feladónál maradó feladóvevény ragszáma alapján történik.
A pályaművek benyújtásának határideje: 2009. február 27. 24 óra

A benyújtás időpontjának a postai bélyegző keltét kell tekinteni.
A késve benyújtott, illetve a határidőig be nem érkezett pályaműveket a Bíráló
Bizottság a csomag felbontása nélkül a pályázatból kizárja.
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1.10. A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE
név

jelölő szervezet

Szavazásra jogosultak:
Elnök:
Tag:
Tag:
Tag:
Tag:
Tag:
Szakmai titkár:

Révi Zsolt, építész,
Zsuffa Zsolt, építész,
Bolberitz Henrik, építész,
Szaksz Vince, építész,
Barabás Réka, osztályvezető,
Kardos Károly, rektorhelyettes,
M. Fábián Edit, építész,

Győr MJV
MÉK
Győr MJV
Győr MJV
Győr MJV
Széchenyi István Egyetem
Győr MJV

Szavazásra nem jogosultak, szakértők:
Dr. Tóth Péter, gépészmérnök,
GYMS Megyei Mérnök Kamara
Helyes Péter, beruházási szakértő, Győri Városfejlesztési Kft.
Németh Katalin, projektvezető,
Győri
Városfejlesztési
Kft.
Egyed László, üzemelt. szakértő, Csodák Palotája KHT
Jogi szakértő:

Dr. Laczkó Katalin, ügyvéd,

Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda

Pótszakértők:

Lajos István, gépészmérnök,

GYMS Megyei Mérnök Kamara

Technikai személyzet: Kóczán Veronika

Győr MJV

A Bíráló Bizottság összetételét a kiíró a vonatkozó jogszabályok (Kbt. 158.§(1)(3), valamint a 137/2003. Korm. rendelet 10.§(1)-(5) előírásait betartva határozta
meg.
1.11 BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG MUNKÁJA
A Bíráló Bizottság a vonatkozó jogszabályok (lásd 1.3.), valamint a MÉK
Tervpályázati Szabályzata, az Elnök által előterjesztett és a tagok által
jóváhagyott munkaterv szerint végzi munkáját.
A Bíráló Bizottság döntéseit többségi szavazással hozza, munkájáról a jogi
szakértő – ennek hiányában a szakmai titkár - folyamatos jegyzőkönyvet vezet.
A Bíráló Bizottság a hibás koncepciójú, vagy a gyenge építészeti minőségű
pályázatokat zárójelentésében részletes bírálatban nem részesíti.
A Bíráló Bizottság munkája nem nyilvános.
A Bíráló Bizottság a pályázattal kapcsolatos összegző megállapításait
zárójelentésben teszi közzé, részletesen értékeli a megvett, illetve díjazott
pályaműveket.
A Bíráló Bizottság döntése végleges, a döntés ellen fellebbezni nem lehet.
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1.12. A PÁLYAMŰVEK DÍJAZÁSA
A pályaművek
rendelkezésre.

díjazására

és

megvételére

bruttó

12.500.000,-

Ft

áll

A díj legnagyobb bruttó összege: 4.000.000,-Ft lehet.
A megvétel legkisebb bruttó összege: 600.000,-Ft lehet.
A Bíráló Bizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján
a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét.
A díjak és a megvételek 20 % ÁFA-t tartalmaznak, és adóköteles bevételek.
A Bíráló Bizottság megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes
rendelkezésre álló összeget kiadja, és törekszik arra, hogy egy nyertes pályázót
hirdessen ki.
A Bíráló Bizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen
pályaművet sem talál díjazásra, vagy megvételre alkalmasnak, és csökkentheti a
díjazásra, vagy (és) megvételre fordított összeget, ha a tervpályázatot a
hasznosíthatóság szempontjából csökkent értékűnek minősíti.
A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák a kiíró tulajdonába
kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül
felhasználhatja a szerzői jogi előírások betartásával.
1.13. A
TERVPÁLYÁZAT
ISMERTETÉSE

EREDMÉNYHIRDETÉSE

ÉS

NYILVÁNOS

A Bíráló Bizottság döntése alapján a kiíró 2009. március 12-ig a pályázat
eredményét kihirdeti, és a pályázati díjakat, illetve a megvételeket a díjazott
művek
szerzőinek
(v.
azok
meghatalmazottjainak)
legkésőbb
az
eredményhirdetést követő 8 banki napon belül kifizeti.
A díjazásban illetve megvételben részesült pályamunkák szerzőit – a pályázathoz
csatolt zárt borítékban közölt címeken – a kiíró az eredményhirdetés idejéről és
helyéről levélben értesíti.
A pályázat eredményhirdetése nyilvános.
Kiíró a vonatkozó jogszabály előírásai szerint a pályázat eredményét közzéteszi.
Kiíró lehetővé teszi, hogy a MÉK vonatkozó előírásai szerint a pályázat
eredménye megjelenjen a Magyar Építész Kamara honlapján.
A pályázat zárójelentését a kiíró mindazoknak postán megküldi, akik a pályázati
kiírást megvásárolták.
A kiíró a beérkezett pályamunkákat nyilvánosan – később meghatározott helyen
és időpontban –bemutathatja.
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A tervpályázat nyilvános ismertetésének időpontjáról és helyéről az érdeklődőket
és a pályázati kiírást kiváltókat, a díjazott és megvett pályázat szerzőit, a Bíráló
Bizottság tagjait a kiíró, vagy az általa felkért szervezet értesíti.
A díjazásban vagy megvételben nem részesült pályázatokat a kiíró a pályázónak
visszaadja. A pályázó a pályaterv műleírásának végén közölt nyilatkozatban a
terv bemutatását megtilthatja. Ez esetben a pályázó az eredményhirdetést
követően, ha ilyen nyilatkozatot nem tett, a pályázat nyilvános bemutatása után a
kiíró címén veheti át pályázatát. A pályamű azonosítása a feladóvevény
ragszáma alapján történik.
A kiíró a díjazásban illetve megvételben nem részesült pályázatokat a nyilvános
bemutatást követő 30 nap eltelte után megsemmisítheti.
1.14. A TOVÁBBTERVEZÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
Kiíró kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt megvalósulása esetén, a
jogszabályoknak megfelelő - amennyiben a jelenlegi jogszabályi környezet nem
változik meg, akkor a tervező kiválasztására hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos - közbeszerzési eljárás keretében kerül sor, melyre a jelen pályázat I.
helyezettje/i azaz nyertese/i illetve amennyiben I. díj nem kerül kiadásra a Bíráló
Bizottság döntése alapján a pályázat nyertese/i kap/nak meghívást a Kbt. és a
tervpályázatra vonatkozó egyéb jogszabályi előírásainak megfelelően.
Kiíró jelzi, hogy a közbeszerzési eljárásban legalább az alábbi alkalmassági
feltételeket fogja meghatározni (amennyiben azt az aktuális jogszabályok is
lehetővé teszik):
-a felelős építész tervező csak a jelen tervpályázaton díjazott pályamű szerzője
lehet. Amennyiben ő nem rendelkezik a megfelelő jogosultsággal, akkor a
pályázati adatlapon feltüntetett jogosult tervező.
-a felelős építész tervező É1, É, É/1; a felelős tartószerkezeti tervező TT
(teljeskörű); a felelős épületgépészeti tervező GT (teljeskörű); felelős elektromos
tervező VT; felelős közmű tervező GF-T; felelős úttervező KÖ-T jogosultsággal
rendelkezik.
Kiíró még az alábbi egyéb követelményeket határozza meg a továbbtervezésre
vonatkozóan:
-A felelős tervező megbízás esetén bármely a megvalósítás során szükséges
tervfajta (pl.: kiviteli terv) készítését is vállalja.
-Az összes felelős tervező rendelkezik tervezői felelősségbiztosítással.
-A közbeszerzési eljárásban a kiíró meg fogja határozni a rendelkezésre álló,
tervezésre fordítható költségkeretet, amely várhatóan nettó 50 millió Ft lesz.
A szerződésben kiíró az alábbi tervezési határidők teljesítését várja:

Agóra PóLUS tervpályázati kiírás
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Épület és szükség esetén útépítési engedélyezési tervek: 2009. május 18.
Kiviteli tervek (épület és szükség esetén útépítési kiviteli tervek); csak az Agóra
Pólus pályázat nyertessége esetén kerülnek megrendelésre:
2009. szeptember 4.
A pályadíj a továbbtervezés tervezési díjába nem kerül beszámításra.
A továbbtervezésre vonatkozó jelen feltételek elfogadásáról a pályázóknak
nyilatkozatot kell tenni. A nyilatkozat a 3.2. sz. mellékletként kiadott borítékba kell
elhelyezni. A borítékot lezárva kell a pályázati csomagba helyezni.
2.

TERVEZÉSI FELADAT, HELYSZÍN ADOTTSÁGAI. TERVEZÉSI PROGRAM
A mellékelt leírás szerint.

2.1.

A
PÁLYAMŰVEK
KÖVETELMÉNYEK

BENYÚJTANDÓ

MUNKARÉSZEI,

FORMAI

A pályázat nyelve magyar.
Tervlapok:
A tervlapokat egy példányban legfeljebb 70 x 90 cm-es kartonra kasírozva,
(szükség szerint hajtogatva) és további egy példányban A3 méretben összefűzve
kell beadni
A látványtervek tetszés szerinti technikával készülhetnek.
Minden önálló munkarészen fel kell tüntetni a rajz megnevezését, valamint az
alábbi feliratot: Agóra –PóLUS tervpályázat, Győr
Beépítési helyszínrajz

M 1:500

Alaprajzok, minden eltérő szintről

M 1:200

Metszetek, a megértéshez szükséges számban

M 1:200

Homlokzatok, a megértéshez szükséges számban

M 1:200

Látványtervek (mindenképp szükséges a töltés felől ,
a
megközelítésre
szolgáló
út
felől,
tetszés
madárperspektívából)

szerinti

helyről

Makett
M 1:500
-csak az épületről és a tervezési területről kell készíteni,
amely a 10663, 10664, 10667 hrsz-ú telkek területe
-a rendelkezésre álló makettben fog elhelyezésre kerülni, a mellékletben
makettfotókat mellékeltünk (16. sz. melléklet ) A beadásig a makett ki fog
egészülni a makett készítése óta elkészült (a digitális adatszolgáltatásokon
szereplő) utakkal és épületekkel.
Agóra PóLUS tervpályázati kiírás
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Szöveges munkarészek 2 példányban, A4 méretben, fűzve
Műszaki leírás
Műszaki leírás a tervekről nem leolvasható tartalom ismertetésére. A műszaki
leírásnak szakági műszaki leírásokat is tartalmaznia kell, melyben ki kell térni az
épület gazdaságos működését biztosító rendszerek ismertetésére is.
További tervtartalom a műleírás részeként szabadon készíthető.
m2 kimutatás táblázat kinyomtatva (11.sz.melléklet), javasoljuk a műszaki leírásba
befűzni
m2 kimutatás és költségtáblázat kinyomtatva (12.sz.melléklet), javasoljuk a
műszaki leírásba befűzni
Tervezői költségbecslés, (Becsült beruházási költség táblázat kinyomtatva – 13. sz.
melléklet) az építési költségekről szakági bontásban, javasoljuk a műszaki leírásba
befűzni
Energetika mutatószámok táblázat kinyomtatva (14. sz. melléklet) javasoljuk a
műszaki leírásba befűzni

-

Ha a beadott pályaterv a szerző szabadalmi oltalom vagy szabadalmi
bejelentés alatt álló műszaki megoldását tartalmazza, úgy erről – a megoldás
tartalmának megnevezése nélkül – a műleírás elején kell a szerzőnek
nyilatkoznia.

-

Ha a pályázó a díjazásban, vagy megvételben nem részesült tervének
nyilvános bemutatását nem engedélyezi, úgy erről a műleírás végén, külön
oldalon kell nyilatkozatot tennie.

BORÍTÉK (Mellékletként kiadott borítékot kötelező alkalmazni) lezárva
benne: kitöltött ADATLAP
munkatársainak adataival

(3.sz.melléklet) a pályamű

szerző(i)jének és

benne: kitöltött TERVEZŐI NYILATKOZAT (4. sz. melléklet) .a továbbtervezésre
vonatkozóan
benne: a teljes pályázati anyag kép (doc, jpg, tiff, pdf) formátumban digitális
adathordozón (CD)
benne: az (esetleges) szabadalmi oltalom megnevezése
benne: építész tervezői jogosultság igazolása a 1.4. bekezdés hatálya alá
tartozó pályázók esetén.
A pályaművek nem sérthetik a titkosságot. A pályaművet tartalmazó csomagot, az
egyes munkarészeket névaláírással, jeligével, a szerzőkre utaló emblémával,
jellel ellátni nem szabad. A pályamű semmilyen, a szerzők vagy azok
munkahelyére vonatkozó utalást nem tartalmazhat. A titkossági szabályt
megszegő pályaművet a Bíráló Bizottság az értékelésből kizárja.
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2.2 BÍRÁLATI SZEMPONTOK
Funkcionális megfelelőség
A tervezett épületegyüttes programnak és jogszabályoknak történő
megfelelősége, logikája, komplex akadálymentessége, interaktív kiállítótér
központba helyezése
Építészeti koncepció
A tervezett épület milyen mértékben hoz létre új minőségű, a heterogén
beépítettséghez a szükséges mértékben illeszkedő, a természet közelségét
kihasználva szuverén épületet, környezetet
Gazdaságosság a megépítés és a működtetés során, alacsony energiaigény
Létesítmény külső megjelenésének
újdonságokat szerepeltetése
Főfunkciójú és kiszolgáló terek
területtakarékos megvalósítása

összhangja

területének

a

aránya,

funkciójával,
a

tervezési

technikai
program

Zöldfelületi mérleg, parkoló mérleg

Győr, 2008. december 19.

Révi Zsolt
a Kiíró és a Bíráló Bizottság nevében
a Bíráló Bizottság Elnöke
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