Miskolc 2019. évi Európai Mobilitási Hét programjaihoz kapcsolódó

ALKOTÓI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pályázat kiírója: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata együttműködve a MÁV Zrt. Miskolci
Pályavasúti Területi Igazgatósággal
Pályázat címe:

Színesítsük a „Tiszait”! 2019

A pályázat előzménye:
Miskolc MJV Önkormányzata és a MÁV Zrt. Miskolci Pályavasúti Területi Igazgatóság közötti
együttműködés keretében egyre színesebbé válik a Tiszai Pályaudvar 1. peronja. Az Európai Mobilitási Hét
programjaihoz kapcsolódóan számos kerítés elem kapott látványos festést az elmúlt években. Ezt a
kezdeményezést folytatjuk 2019-ben is, újabb 7 db kerítéselem megfestésével.
A pályázat célja:
Olyan alkotások létrehozásának az elősegítése, amelyek színvonalas, színes és egyedi megjelenésükkel
élményt nyújtanak a Tiszai Pályaudvar látogatói és átutazói számára. Népszerűsítik a fenntartható
közlekedési módokat és jó hírét viszik Miskolc városának.

A pályázat témája:
A Miskolc Tiszai Pályaudvar 1. peron elválasztó kerítésen elhelyezésre kerülő 7 db tábla tervezése és
megfestése.
Pályázni a tervekkel lehet, a győztes pályázó a terveit meg is valósítja. A győztes tervek megvalósításának
költségeit a Kiíró bruttó 80 eFt/tábla áron téríti meg.
- A témaválasztás tetszőleges, de két szempont kötelező: valamilyen módon kapcsolódjon Miskolchoz és
a fenntartható közlekedési módokhoz (közösségi közlekedés: autóbusz, villamos, vasút és nem motorizált egyéni
közlekedési módok pl. kerékpározás, gyaloglás, roller, stb.).
- Előnyt jelent, ha a képek között valamilyen tartalmi vagy motívum kapcsolat is van, pl. történetet, tájat,
stb. mutatnak be.
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A pályázók köre:
A Kiíró a pályázati részvételt nem korlátozza. Részt vehetnek társadalmi szervezetek, közintézmények,
alapítványok, magánszemélyek, vállalkozások, gazdasági társaságok.
Pályázati feltételek:
Pályázni a 7 db tábla képének színes tervével (továbbiakban pályamű) lehet.
A pályázat elektronikus módon folyik, papír alapú dokumentumok beküldésére nincs lehetőség.
A pályázaton való indulás módja a nevezési lap kitöltése és a pályaművel együttes beküldése elektronikus
levél formájában a megadott határidőig, az alábbi feltételeknek megfelelően:
- A pályázatnak nevezési díja nincs
- Egy pályamű a tábla terveket ábrázoló 7 db különálló képből áll. Amennyiben kevesebb kép kerül
beküldésre, a pályázat automatikusan kizárásra kerül. Beküldhető +1 olyan kép is, amely a táblák
várható megjelenését egymás mellett ábrázolja.
- A benyújtandó terveknek olyan kidolgozottságúnak és minőségűnek kell lenniük, amiből jól
értelmezhető a pályamű. (Sikeres pályázat esetén e terveknek megfelelően kell megvalósítani a táblák
megfestését.)
- Egy pályázó több pályaművet is beadhat. A pályaműveket ilyen esetben egyértelmű módon el kell
különíteni. Javasolt a fájlnévben megkülönböztetni ezeket.
- A nevezési lapon a pályázó nyilatkozik arról, hogy amennyiben megnyeri a pályázatot, a tervben
szereplő 7 db táblát 2019. szeptember 16-ig, a kiírási feltételeknek megfelelően megvalósítja
- A pályázat elektronikus beküldésének technikai feltételei:
- képek: színes, minimum 300 dpi felbontás, minimum méret 1024*768 pixel, elfogadott
formátumok: jpeg, png, pdf, tiff,
- a fájlnevek legyenek konzekvensek és beazonosíthatók. Az alábbi sablont javasoljuk:
panel száma_pályázat címe. jpeg
- a nevezési lapot két módon kérjük beküldeni:
a.) kitöltve eredeti szerkeszthető .docx formátumban
b.) a dokumentum aláírt állapotban beszkennelve vagy fényképezve pdf, jpeg, png, vagy tiff
formátumban
- A pályázatot a varosepites@miskolc.hu címre kell beküldeni. A levél tárgyában a következő
szöveget kell feltüntetni: Színesítsük a „Tiszait” 2019 pályázat.
- A pályamű, vagy az egész pályázat is beküldhető letölthető óriásfájlként
- A pályázatra beküldött pályamű nem sérthet szerzői jogot, közerkölcsöt, más ember méltóságát, nem
tartalmazhat burkolt vagy nyílt reklámot. Az ilyen tartalmú pályázatok kizárásra kerülnek.
- A hiányosan kitöltött nevezési lappal beérkező, a kiírásnak és a technikai feltételeknek nem megfelelő,
vagy a határidő lejárta után érkező pályázatok kizárásra kerülnek.

A pályázati anyag beküldési határideje: 2019. augusztus 12. 08:00
-

A pályázatokat a Kiíró akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha a pályázat a fenti határidőben
a megadott e-mail címen rendelkezésre áll.
A pályázó 2019. augusztus 12. 8:00-ig bármikor visszavonhatja részvételét, a varosepites@miskolc.hu
e-mail címre küldött, ilyen tartalmú levéllel.

2

A pályázat kidolgozásánál figyelembe veendő technikai feltételek:

1. Helyszín
-

A pályázati kiírás a Miskolc Tiszai Pályaudvar 1. peron életvédelmi kerítésen elhelyezett, az alábbi
fényképen feltüntetett és beszámozott 7 db panel helyére kifüggesztendő tábla megfestésére
vonatkozik.
A pályamű elkészítésénél a panelek számozását kell alkalmazni, hogy egyértelműen azonosítható
legyen a pályázó szándéka a táblák elhelyezésének sorrendjére.

2. Panel méretek, munkavégzés
-

A megfestésre kerülő táblákat a Kiíró biztosítja a győztes Pályázó részére. A táblák 20-22 mm
vastagságú, 2500x1250 méretű, OSB anyagú lapok. A pályamunkák tervezése során ezeket a
méreteket és arányokat kell figyelembe venni.
A táblák egyeztetés után Miskolcon lesznek átvehetők. (A pontos helyszín később kerül
megjelölésre). A megfestett és minőségileg átvett táblákat a Pályázónak kell kiszállítania a Tiszai pu.ra.
A táblákat a MÁV Zrt. szerelteti fel az életvédelmi kerítés elemeire. A Pályázó NEM végezhet
munkát a vasúti helyszínen!
Pályázó a táblák festését saját telephelyen, saját eszközökkel, saját felelősségi körben végzi. A Kiíró
semmiféle felelősséget nem vállal a Pályázó tevékenységével kapcsolatosan.

3. Festés, felületkezelés
-

-

A festéshez szükséges minden eszközt, anyagot és kelléket a Pályázó szerzi be.
A táblák megfestését a pályázatban beadott terveknek megfelelően kell megvalósítani.
A tervek megvalósítására, a táblák megfestésére a Pályázónak olyan technológiát és anyagokat kell
alkalmaznia, ami minimum 5 évig garantálja a kép megfelelő esztétikai állapotát (nem fakul ki, nem
pattogzik le, nem foszlik szét az éle, stb.). Az alkalmazott technológiát a Pályázónak a nevezési
lapon be kell mutatnia, ez az egyik értékelési szempont.
Javasolt a felszínek megfelelő alapozása és az élek szilikonos, vagy élvédős védelme
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A pályázatok elbírálása:
- A pályázatok elbírálása során első lépésben az adminisztratív és formai követelmények ellenőrzése
történik meg, amit a Polgármesteri Hivatal végez. Csak pályázati kiírásnak megfelelő pályaművek
kerülnek értékelésre.
- A Polgármesteri Hivatalban a pályaművek jelszót kapnak, az értékelés anonim módon történik.
- Kiíró 5 fős zsűrit hoz létre a pályaművek értékelésére. A zsűritagok megadott szempontok alapján
pontozzák a műveket.
- Pontegyenlőség esetén a zsűri újabb szavazást végez a két legjobb pályázó között.
- A pontszámok összesítése után a legmagasabb pontszámot elérő Pályázó valósíthatja meg a terveit.
- Amennyiben a győztes visszalép a pályamű megvalósításától, a következő legtöbb pontot szerző
pályázó lép a helyébe.
A zsűrizés legfontosabb elvárásai:
- egyedi, intenzív élményt nyújtó műalkotás
- könnyen érthető, elgondolkodtató mondanivaló
- Miskolc és fenntartható közlekedés ötletes megjelenése az alkotásokon
- megvalósítás technológiája garantálja a tartósságot
-

Bírálati szempont
Esztétika, élmény
Kreativitás, mondanivaló
Technológiai megvalósítás, tartósság
Miskolci „kapcsolat”
Fenntartható közlekedés
Bónusz

Adható pontszám
0-10
0-10
0-10
0-10
0-10
0-10

Az elbírálás után:
-

Az Önkormányzat minden pályázót elektronikusan értesít a pályázat eredményéről.
Az Önkormányzat honlapján közzé teszi a pályamunkákat és a pályázat eredményét.
A győztes pályázó megállapodást köt a Mobilitási Hét főszervezőjével a képek megvalósítására.
A megállapodás megkötése után a megvalósítás költségeinek 50%-át előlegként megkapja.
A költségek másik 50%-át a táblák határidőre és megfelelő minőségben történt leszállítása után,
teljesítésigazolás alapján kapja meg a pályázó. A táblákra vonatkozó teljesítés megfelelőségét az
Önkormányzat kijelölt munkatársa igazolja.

A pályázat tervezett időrendje:
2019. július 22.
2019. augusztus 12.
2019. augusztus 19.
2019. szeptember 16.
2019. szeptember 20.

A pályázat meghirdetése
Pályázat beadási határideje
Pályázat eredményhirdetése
Táblák elkészítési határideje
Táblák sajtónyilvános átadása

További kérdések, információ: varosepites@miskolc.hu e-mail címen.
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Egyéb rendelkezések:
- Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a pályázat kiírója fenntartja a jelen pályázati és
technikai feltételek megváltoztatásának jogát, a változtatások honlapon való egyidejű közzététele mellett.
- A Kiíró fenntartja a jogot a pályázat céljától jelentősen eltérő és /vagy feltételeinek nem megfelelő
pályázatoknak a pályázatból külön értesítés nélkül történő kizárására. A pályázaton való részvétel
hiányosságáért/hibájáért, a megküldés sikertelenségéért a Kiíró nem vállal felelősséget.
- A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség.
- A Kiíró fenntartja a jogot arra, hogy indokolt esetben ne hirdessen győztest.

Szerzői jog és adatvédelem
A pályázati anyag beküldése igazolja és tanúsítja, hogy a pályázaton résztvevő elfogadja a jelen részvételi
feltételeket és kijelenti, hogy a beküldött pályaművek a pályázó szellemi termékei, ezért korlátozás nélkül,
szabadon, teljes körű joggal rendelkezik felettük.
Pályázó a pályázaton való részvétellel kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait a Kiíró
a pályázat megvalósítása céljából a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően kezelje és azt
díjmentesen és jogszerűen felhasználja, és a lebonyolítás érdekében azt harmadik félnek átadja.
Pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárulását adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét, valamint a
díjazás tényét, a Kiíró honlapján vagy bármely más médiában nyilvánosságra hozza. Tudomásul veszi, hogy
a győztes által megvalósított és a MÁV területre kihelyezett fizikai alkotások tulajdonjoga Miskolc Megyei
Jogú Várost illeti meg.
A pályamű beküldésével egyidejűleg a pályázó hozzájárul az egyéb, a pályázat kapcsán készülő
publikációkban, egyéb alkotásokban, kiállításokon való további díjazás és más korlátozás nélküli
megjelenéshez, felhasználásához. A pályázat résztvevőinek szintén jogukban áll saját beküldött műveiket
közzétenni.
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