Velodrom fejlesztési pályázati felhívás

1. Pályázat tárgya:
Budapest közigazgatási területén belüli fedett mobil velodrom építése és üzemeltetése
2. Pályázat kiírója:
Magyar Kerékpáros Szövetség, 1011 Budapest, Bem rakpart 26.
3. Pályázati felhívás kiírásának ideje:
2019. április 24.
4. Fejlesztés forrása és értéke:
A Magyar Kerékpáros Szövetség által elnyert, négy különálló állami forrásból összesen nettó 549.000.000 Ft.
5. A fejlesztés magában foglalja:
5.1.

a beruházás területének meghatározását

5.2.

200 méteres, négyévszakos, mobil kerékpáros körpályát

5.3.

szükség esetén állandó vagy mobil csarnokot (sátrat)

5.4.

a létesítmény megfelelő közművi ellátottságát

5.5.

a létesítmény megfelelő világítását és fűtését

5.6.

lehetőleg a létesítményen belüli (akár konténeres), férfi-női öltözők, zuhanyzók és wc-k telepítését

5.7.

a körpálya által befogott területnek a megközelíthetőségét

5.8.

a körpálya által befogott területnek más sporttevékenységekre való alkalmazhatóságát

5.9.

a körpályához legalább 200 férőhelyes (mobil) lelátó telepítését

5.10. a körpálya versenytechnikai eszközeinek telepítését
6. A pályázathoz benyújtandó leírások, igazolások és nyilatkozatok:
6.1.

a pályázó adatai, kapcsolattartói információk

6.2.

a beruházás tervezett területének kiválasztásához vezető indoklás, a környék elsősorban sportlétesítményeinek, megközelíthetőségének és esetlegesen a terület jövőbeni fejlesztési koncepciójának bemutatása

6.3.

a beruházás tervezett területére vonatkozólag a helyi építésügyi szabályzatnak való megfelelősség igazolása (amennyiben a szabályozási terv módosítása szükséges, a helyi önkormányzat döntésének és a szabályzatmódosítás várható idejének hivatalos igazolása)

6.4.

a beruházás tervezett területének tulajdonosa által adott, 15 évre szóló tulajdonosi hozzájárulása

6.5.

a beruházás tervezett területén a területrendezéshez esetlegesen szükséges munkálatok leírása és becsült
költségterve

6.6.

a fejlesztéssel megvalósuló sportlétesítmény egyszerű üzemeltetési és költségvetési terve (ami kiterjed a
körpálya által befogott terület elsősorban sportcélú hasznosítására is)

6.7.

amennyiben van, a pályázó sportlétesítmény-fejlesztési és -üzemeltetési tapasztalatának referenciáját,
bemutatását

6.8.

a pályázó nyilatkozata, amiben vállalja, hogy nyertes pályázóként
1)

az állami támogatásokból megvalósuló fejlesztések koordinálásával megbízott BMSK-val és az állami
forrásokat elnyerő MKSZ-szel együttműködik, a szükséges támogatási szerződések megkötését koordinálja

2)

a támogatási szerződések megkötését követően a támogatáselőleg lehívásakor a már elvégzett tervezési és projektmenedzseri feladatok kifizetésére számla ellenében bruttó 12 millió forintot a Magyar
Velodrom NKft-nek folyosít, és a teljesítéseket igazolja

3)

a szükséges közbeszerzési eljárásokat előkészíti és azzal a BMSK közbeszerzési osztályával
együttműködik

4)

a fejlesztés tervezésével megbízott tervezővel kötendő szerződéstervezeteket az MKSZ Elnökségének
bemutatja előzetes jóváhagyás céljából

5)

a közbeszerzésen nyertes konzorciumi pályázóval a fejlesztés mielőbbi megvalósulása érdekében
együttműködik

6)

a fejlesztés megvalósulásáról folyamatosan és teljeskörűen tájékoztatja az MKSZ Elnökségét

7)

az 1-6 pontokban vállalt projektvezetési feladatokat saját maga vagy az MKSZ Elnöksége által előzetesen jóváhagyott alvállalkozóval végzi, és meghatározza annak díjszámításának módját, amely díjszámítást az Elnökséggel elfogadtat

8)

törekszik a fejlesztés 2019. december 31-ig történő használatba vételének megvalósítására

9)

a sportlétesítményt annak használatba vételét követően önállóan üzemelteti

10) az MKSZ pályakerékpár szakágának heti legalább 16 órás, ingyenes edzési lehetőséget biztosít
11) a korcsoportos regionális és országos bajnokságok megrendezése céljából a teljes létesítményt évente
legalább 6 napra az MKSZ pályakerékpár szakágának ingyenes használatába adja
7. Pályázati felhívás kiegészítő dokumentumai:
A sikeres pályázati anyag összeállítása érdekében a pályázók emailes megkeresésére elküldjük a jelenleg irányadó
mobil körpálya és mobil sátor árajánlatokat. Az árajánlatok csak tájékoztató jellegűek.
8. Pályázók alanyi köre:
A pályázat benyújtásának napján a Magyar Kerékpáros Szövetség tagszervezete
9. Pályázat benyújtási határideje:
2019. május 31.
A határidő jogvesztő, így a határidő után benyújtott pályázatok elbírálásban nem részesülnek.
10. Pályázati koordinátor:
dr. Győriványi Bálint; gyorivanyi.balint@bringasport.hu, +36202544459
A pályázati anyagot elektronikusan a pályázati koordinátori emailcímre kérjük benyújtani.
Javasoljuk, hogy az esetleges hiánypótlások szükségessége miatt pályázati anyagukat még a pályázati határidő
lejárta előtt egyeztessék a koordinátorral.
11. Pályázat elbíráslásának módja és határideje:
Az MKSZ Elnöksége 2019. június 15. napjáig hirdet eredményt többségi elnökségi határozattal.

