Ötletpályázat a MÁV-START Zrt. utascentrumainak belsőépítészeti
arculati koncepciójának kialakításához

A pályázat kiírója
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)
Székhely:
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
Számlázási cím:
1426 Budapest, Pf.27.
Számlavezető bank:
K&H Bank Zrt.
Számlaszám:
10402142 -49575648-49521007
IBAN kód:
HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007
SWIFT:
OKHBHUHB
Adóigazgatási szám:
13834492-2-44
Statisztikai számjel:
13834492-4910-114-01
Cégbíróság:
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék száma:
01-10-045551
Kapcsolattartási cím:
MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
Beszerzés Szervezet
IT, eszköz és szolgáltatás beszerzési divízió
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
III. emelet 305. számú iroda
Kapcsolattartó megnevezése:
Ribai Barbara
Kapcsolattartó elérhetőségei:
Telefon: (+36-1) 511 1463
Mobil:
+ 36 30 205 1852
Fax:
(+36-1) 511 7526
E-mail:
ribai.barbara@mav-szk.hu

A pályázat célja
A nagyobb forgalmú állomásokon működő, MÁV-START Zrt. utascentrum ügyféltereinek
belsőépítészeti arculati koncepciójának kialakítása. Az ötletpályázat célja, hogy a nyertes
pályamű alapján összeállításra kerülhessen egy olyan, a jövőben országos szinten egyre több
helyszínen kialakításra kerülő MÁV-START Utascentrumokra vonatkozó arculati kézikönyv,
amely egy funkcionálisan jól működő, újszerű, esztétikus és egységes kialakítást tesz
lehetővé. Ezzel a MÁV-START Zrt. egyértelmű célja, hogy az utóbbi években fejlesztésre
került és a közeljövőben fejlesztésre kerülő vasúti vonalak és vonalszakaszok
állomásépületeiben nyújtott ügyfélközpontú szolgáltatás épített környezetét mind az utasok,
mind pedig az ott dolgozó személyzet számára kényelmessé és a korábban kialakításra került
hasonló funkciójú helyiségeknél magasabb színvonalúvá tegye.

A pályázat jellege formája
A pályázat eljárás formája: ötletpályázat
A pályázat jellege:
-

nyílt, abban a tekintetben, hogy bárki részt vehet, aki a pályázati feltételeknek
megfelel
titkos, a pályaművek bírálatának szempontjából

A pályaművek díjazása
A pályaművek díjazására szánt összeg: (nettó) 1 000 000,- Ft
A díj legnagyobb összege: 700 000 Ft
A díj legkisebb összege: 100 000 Ft

A benyújtott pályaművek elbírálása
A benyújtott pályaműveket a Kiíró által delegált bírálóbizottság az alábbiak szerint értékeli:
A bizottság összetétele:
2+5 fő (2 fő elnök és a bizottsági tagok)
- Juhász Ákos DLA, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Építészeti Intézetének
intézetigazgatója, a bírálóbizottság szakmai elnöke
- Kazai Katalin, a MÁV-Start Zrt. Személyszállítási Szolgáltatásértékesítési vezetője, a
bírálóbizottság elnöke

A pályaművek bírálata az alábbi bírálati szempontrendszer szerint történik:
- a javaslat komplexitása, újszerűsége (súlyszám: 1)
- esztétikum (súlyszám: 1)
- illeszkedése az arculathoz, friss design, egyszerű, letisztult, formavilág (súlyszám: 2)
- gazdaságosság, költséghatékonyság, megvalósíthatóság (súlyszám: 2)
- funkcionalitás (súlyszám: 2)
- változó mértekhez való illeszthetőség (modularitás) (súlyszám: 1)
- korszerű anyaghasználat (súlyszám: 1)

- felhasználó barát, ergonomikus kialakítás (családbarát, akadálymentes) (súlyszám: 2)
A pályázók által benyújtott pályaműveket a bírálóbizottság névtelenül és kizárólag a kiírásban
meghatározott szempontok alapján vizsgálja meg.
A bizottsági tagok a fenti szempontok tekintetében egy 1-től 5-ig terjedő skálán pontozzák a
pályaműveket, ahol az 1 a legkevésbé megfelelő, az 5 a legmegfelelőbb.
Az adott pályamű tekintetében az adott részszempontra a bizottság tagjai által meghatározott
pontszámok összeadásra kerülnek és ezen összpontszám kerül beszorzásra az adott
részszemponthoz tartozó súlyszámmal. Ezen szorzatösszegek összeadásra kerülnek, és ezek
összértéke adja az adott Pályázó összpontszámát. A sorrend kialakításakor Kiíró a
legmagasabb összpontszámot preferálja.
A pályázóknak az értékeléssel kapcsolatban kifogás megfogalmazásra nincs lehetőség.
Felhívjuk Pályázók figyelmét, hogy 210 pontszám alatti pályamű díjazásban nem részesülhet.

Pályázati feltételek
-

-

-

-

Az ötletpályázat nyilvános, amelyen részt vehet minden magyar állampolgárságú
természetes személy vagy Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező jogi
személy, aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a pályázati kiírás feltételeit magára
nézve kötelezőnek elfogadja.
Szerzői jogok:
Pályázó köteles tudomásul venni, hogy a pályamunkák felhasználási jogát a
pályázaton való elindulással átruházza a MÁV-START Zrt. részére, melynek
eredményeként a MÁV-START Zrt. a pályamunka időbeli, területi és felhasználó
számon alapuló bármely korlátozás nélküli kizárólagos felhasználási jogát a pályázat
benyújtásával, egyéb feltételtől mentesen megszerzi. A MÁV-START Zrt-nek a
felhasználási joga keretében joga van különösen a pályamunkát, illetve annak
tetszőleges elemeit az Arculati Kézikönyvben, üzleti iratokban és / vagy más módon
felhasználni, sokszorosítani, átdolgozni, továbbadni, elektronizálni, nyilvánosan
bemutatni, stb. A pályázat kiírója külön is felhívja a pályázók figyelmét arra, hogy a
beérkezett pályázatokat nyilvános rendezvényeken is be kívánja mutatni.
Pályázó tudomásul veszi, hogy a fenti felhasználási joggal kapcsolatosan a MÁVSTART Zrt. felé semmilyen díj-, költség-, illetve kárigénnyel nem léphet fel. Pályázók
a pályázat benyújtásának alkalmával a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
(Szjt.) 16. § (4) bekezdésének megfelelően nyilatkozni kötelesek a felhasználási jog
fentiek szerinti átruházásáról (Adatlap).
Pályázó szavatolni köteles továbbá, hogy a benyújtott pályamunka saját szellemi
terméke, felhasználási jogát a MÁV-START Zrt. harmadik személy jogfenntartásától,
szerzői jogi, szabadalmi, minta, know-how és egyéb korlátozástól mentesen
megszerzi. A fentiek megszegéséért a Pályázó teljeskörű felelősséget vállal.

-

A fentiekre tekintettel a pályázat kiírója a pályaműveket az ötletpályázatot követően
nem küldi vissza a pályázók részére.
- Egy pályázó több pályaművel is részt vehet a pályázaton, de minden pályaművet
külön pályázatként szükséges benyújtani.
- Az ötletpályázati kiírás minden dokumentumát (Tartalmi követelmények, adatlap,
nyilatkozatminta, MÁV-START Zrt. arculati kézikönyvének kivonata) Kiíró a
ribai.barbara@mav-szk.hu e-mail címre beérkező kérésre elektronikus úton
megküldi Pályázónak.
- A pályamű elkészítése során kérjük figyelembe venni az 1. sz. mellékletben
felsorolt kritériumokat.
- A pályaművek összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes
költség a Pályázót terheli.
- Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül a pályáztatás
bármely szakaszában (a díjak átadásáig) eredménytelennek nyilvánítsa.
- Kiíró felhívja Pályázók figyelmét arra, hogy a pályázati felhívás visszavonása,
módosítása, továbbá a Pályázati eljárás bármely okból történő eredménytelenné
nyilvánítása esetén a Kiíró a Pályázó(k) számára kár-, költségtérítést semmilyen
jogcímen nem fizet, vele szemben semmiféle igény, követelés nem érvényesíthető.
- Pályázók a Kiíró azon döntése kapcsán, hogy a pályázót, illetve a pályamunkát az
eljárásból kizárja, sem jogorvoslatra, sem kártérítésre, kártalanításra vagy egyéb
megtérítési igény érvényesítésére nem jogosultak.
- Amennyiben a Pályázó jogi személy, úgy a Kiíró kéri csatolni a cégjegyzésre
jogosult személy(ek) közjegyző által készített aláírási címpéldányát, vagy a Ctv.
9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját egyszerű másolati
példányban. Amennyiben a csatolt dokumentumokat nem a cégjegyzésre jogosult
vezető tisztségviselő írja alá, úgy csatolni szükséges a cégjegyzésre jogosult vezető
tisztségviselő által aláírt meghatalmazást, melynek tartalmaznia kell a
meghatalmazott aláírás mintáját is.
- Amennyiben pályázó jogi személy, úgy Kiíró kéri csatolni a 2. számú mellékletben
található „Nyilatkozat átláthatóságról” elnevezésű dokumentumot kitöltve,
cégszerűen aláírva.
- Amennyiben pályázó jogi személy, úgy Kiíró kéri a MÁV Csoport Szállítói
Minősítési Rendszerében történt regisztrációt visszaigazoló e-mail másolatának
csatolását.

Hiánypótlás, a pályázatból való kizárás feltételei
A kiíró kizárja:
-

a határidőn túl beadott pályázókat és pályaműveket
azokat a pályázókat, akik a hiánypótlásnak az előírt módon nem tettek eleget

-

azokat a jogi személyeket, akik a MÁV Csoport Szállítói Minősítési Rendszerébe
történő regisztrációt visszaigazoló e-mail másolatát nem csatolják, és nem szerepelnek
ellenőrizhetően a regisztrált szállítók listájában.

Kiíró jelen pályázatban a hiánypótlás lehetőségét, a füzet kivételével, teljes körűen biztosítja.
Hiánypótlás során Kiíró által nem kért dokumentumok is pótolhatóak. A hiánypótlási határidő
elmulasztása egyben a pályázó, illetve a pályamunka kizárását vonja maga utána. Kizárásra
kerül a pályázó, illetve a pályamunka, ha a hiánypótlásnak a Pályázó az előírt módon nem tett
eleget.
Kiíró a zárt borítékban elhelyezett adatlapon Pályázó által feltüntetett e-mail címen értesíti
Pályázókat a hiánypótlás szükségességéről, határidejéről.
A pályázat tartalma, formai és tartalmi követelmények:
Az ötletpályázatra készített pályaműveket elektronikus és nyomtatott formában, magyar
nyelven kell benyújtani az alábbi tartalmakkal:
- egy A3-as méretű, színes füzet jelen kiírás mellékletében (1. sz. melléklet: Tartalmi
követelmények) részletezett tartalmi követelmények alapján
- legalább egy, de maximum három darab színes, álló, A1-es méretű plakát az ötletek
bemutatására (látványterv)
- külön lezárt borítékban elhelyezve: kitöltött, aláírt adatlap és nyilatkozat
- 1 darab elektronikus példányban is (CD-n, vagy DVD-n) kérjük benyújtani a teljes
pályaművet (füzet és plakát) pdf formátumban, valamint szerkeszthető fájlokban (szöveg:
Word, táblázatok: Excel, képek, látványtervek: jpeg, tervek, műszaki dokumentációk:
ArchiCAD vagy AutoCAD formátumban), továbbá az adathordozón kérjük rögzíteni jelen
pályázat mellékletében szereplő, kitöltött, aláírt dokumentumokat is.
Eltérés esetén a „papír alapú” példány tartalma az irányadó.
A pályázati anyagokon a pályázó személyére utaló semmilyen jelzés nem szerepelhet,
kizárólag a lezárt borítékban elhelyezett adatlapon és nyilatkozaton!
A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja
A pályázatok beérkezésének határideje: 2016. szeptember 7. 14.00 óra
A pályázatok személyesen, vagy ajánlott postai küldeményként az alábbi elérhetőségen
nyújthatók be:
MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
Beszerzés Szervezet
IT, eszköz és szolgáltatás beszerzési divízió
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
III. emelet 305. számú iroda

A borítékon kérjük feltüntetni a pályázat tárgyát: „Ötletpályázat a MÁV-START Zrt.
utascentrumainak belsőépítészeti arculati koncepciójának kialakításához”.
A borítékon a feladó beazonosítására alkalmas címzés ne szerepeljen! A pályázó
személyére utaló tartalom csak a lezárt borítékba helyezett Adatlapon lehet.
Kiíró tájékoztatja Pályázókat, hogy Székhelyén beléptető rendszer működik, és a
regisztrációval együtt járó adminisztráció esetenként 20 percet is igénybe vehet. Kiíró
tájékoztatja továbbá Pályázókat, hogy Kiíró adminisztrációs és belső iktatási rendszert
használ, mely esetenként növelheti a postázási időt.
A Pályázó felelőssége, hogy a Kiíró által a Pályázat során kért dokumentumok a megadott
határidőre Kiíró székházán belül meghatározott irodába késedelem nélkül megérkezzen.
Kiíró a postai úton, vagy futárszolgálattal megküldött dokumentumok késve történő
kézbesítéséért sem vállal felelősséget.
A késve érkező dokumentumok az ajánlat érvénytelenségét vonhatják maguk után.
Pályázat ütemezése



Ötletpályázat kiírás közzététele: 2016. július 14.
Pályázók a pályaművek megfelelő összeállítása érdekében írásban kérdéseket tehetnek
fel Kiíró felé e-mail útján a ribai.barbara@mav-szk.hu címen. A kérdések
beérkezésének határideje: 2016. augusztus 5. 12.00 óra
Az előzőekben megjelölt határidőn túl, vagy egyéb módon érkezett kérdések, vagy a
Pályázat tárgyától eltérő kérdések megválaszolásától Kiíró indoklás nélkül eltekinthet.



A kérdésekre Kiíró az alábbi időpontig közzéteszi válaszait: 2016. augusztus 12.
12.00 óráig
A válaszokat Kiíró az alábbi felületen teszi közzé a fenti határidőig:
https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/beszerzesi-hirdetmenyek/otletpalyazat-mavstart-zrt-utascentrumainak-belsoepiteszeti



Pályaművek beérkezésének határideje: 2016. szeptember 7. 14.00 óra
A díjazásban részesült pályázatok szerzőit – a pályázathoz csatolt zárt borítékban
közölt e-mail címen és telefonszámon – a Kiíró az eredményhirdetés idejéről és
helyéről értesíti.

Budapest, 2016. július 14.

