GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
(5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.)

ötletpályázatot ír ki

Gyomaendrőd Wodianer Albert terének
Gyoma 300 éves évfordulójának emléket állító szimbolikus, tematikus
térplasztikával ellátott köztérré alakítására

nyílt ötletpályázat

pályázati kiírás

2017. április

Gyomaendrőd Város Önkormányzata nyílt, országos tervpályázatot ír ki Gyoma 300
éves évfordulójának emléket állító köztér elkészítésére és a helyét szolgáló park építészeti és kertészeti környezetének megtervezésére.
A pályázat kiírója: Gyomaendrőd Város Önkormányzata.
A pályázat célja: A pályázat célja a 300 éves Gyomát, illetve az újratelepülést idéző,
arra emlékeztető emléktér és installáció (térplasztika) kialakítása.
Gyomaendrődöt alkotó egykori Gyoma település, a török hódoltság utáni elnéptelenedést követően 300 éve települt újra. Gyoma újratelepülésének 300-ik évfordulójának emlékeként Gyoma egyik patinás terét, a Wodianer Albert teret emléktérré kívánja alakítani. Ennek érdekében pályázatot hirdet a 300 éves jubileum emlékterének
és azon elhelyezésre kerülő esztétikailag és tartalmában igényes köztér megtervezésére és megvalósítására.
A téren elhelyezett térplasztika, térépítészeti megoldás szimbolizálja Gyoma életterét
alkotó három körös találkozását, a napsütötte folyók, árterek és holtágaik vizeit. A
tervben a vizet és fényt célszerű együtt kezelni. A koncepció opcionálisan tartalmazhatja a tényleges folyó vizet és a villanyvilágítású fényhatásokat is.
A pályázati anyagnak tartalmaznia kell a tér építészeti (járda, sétány, virágtartók,
ülőpadok), - opcionálisan a gépészeti - továbbá a kertészeti kialakítását úgy, hogy az
emléktér funkciójában egy élettel megtöltött, „belakott” pont legyen a város életében. A rajta elhelyezett, a történelmi eseményre utaló szimbólum is térszintben kerül
megvalósításra megőrizve a park zöld jellegét, az ősfákat.
Az alkotás helyszíne: Gyomaendrőd, Wodianer Albert tér a mellékelt tervezési alaptérképen feltüntetett fákkal, meglévő burkolatokkal.
https://www.google.hu/maps/@46.9385032,20.8293604,3a,75y,203.07h,78.61t/data=!
3m7!1e1!3m5!1skRmCgGupcO8A1N_nJc9aaw!2e0!6s%2F%2Fgeo1.ggpht.com%2Fcbk
%3Fpanoid%3DkRmCgGupcO8A1N_nJc9aaw%26output%3Dthumbnail%26cb_client
%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D11
0.41463%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656?hl=hu

Az alkotásnak helyet adó tér a Fő út és Petőfi utca találkozásában, a Kis Bálint Általános Iskola központi épülete előtt, régi polgári épületek gyűrűjében található. Jelenleg
funkció nélküli, ősfás, füves terület. A téren található ’19-es emlékmű elbontásra kerül, mely akár felhasználható lehet egy szimbolikus térplasztika kialakítására.
Pályázat jellege: nyílt

Pályázók köre:
A tervpályázat résztvevője – pályázó – az a természetes vagy jogi személy, egyéni cég
vagy személyes joga szerint jogképes szervezet lehet aki, illetve amely:
a) azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára
nézve kötelezőnek elfogadta,
b) személyében a pályázat tervezési feladatának elvégzésére a hatályos jogszabályok – különösen, de nem kizárólagosan, az építésügyi és az építésüggyel
összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm.
rendelet – szerinti jogosult a pályázat eredményhirdetésének időpontjában. A
tervpályázaton azon tervezők vehetnek részt, akik a Magyar Építészeti Kamara
honlapján lévő hivatalos névjegyzékben (www.mekon.hu) szerepelnek, vagy –
külföldi illetőségű tervezők esetén – székhelyük szerinti európai uniós tagállamban, vagy olyan harmadik tagállamban, amely számára nemzeti elbánást
kell nyújtani, tervező jogosultsággal rendelkezik.
A pályázó teamben táj- és kertépítész tervezési jogosultságú szerzőtársnak
szerepelnie kell. A társszerzők és a szerzők munkatársai csak egy pályázatban
működhetnek közre.
A köztéri térplasztika mérete: a megjelölt tér szerkezetébe, közvetlen környezetébe
illő, az épített és természeti környezethez illeszkedő, Gyoma újratelepülésének 300-ik
évfordulóját, a település jegyeit idéző, azt szimbolizáló, térszín közeli megformálás.
Az alkotás karaktere, anyaga: a kiíró nem tesz megkötést a térplasztika karakterére,
anyagára, sem a választott technológiákra vonatkozóan, de elvárja, hogy megvalósulás esetén az alkotás a mechanikai sérüléseknek ellenálló, külön gondozást nem
igénylő, tartós és időtálló és lehetőség szerint gyermek barát kialakítású legyen.
Előnyt élvez a fényfestést tartalmazó pályamű.
A ráfordítható teljes kivitelezési költség: 11.500.000 forint (mely tartalmaz mindennemű, a kivitelezés lezárásáig szükséges költséget, beleértve a kiviteli tervek elkészítésének költségeit is)
Egyeztető tárgyalás és bejárás lehetősége, kérdések feltevésének lehetősége:
2017. április 19. (szerda) 10,00 óra, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalban.
A helyszínt a pályázók szabadon megtekinthetik.
Benyújtás időpontja: 2017. május 10. 16:00 óra
A pályaművek elbírálása: A pályamunkákat Gyomaendrőd Város Főépítésze szakmai javaslatát figyelembe véve Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete értékeli és dönt a köztéri emléktér kialakítási kiírt ötletpályázat eredményéről.
A nyertes pályamű kiválasztása a kivitelezésre vonatkozóan nem jelent további elkötelezettséget a pályáztató számára.
Az Önkormányzat a pályázat elkészítésével kapcsolatos költségek ellentételezése céljából a pályázati kiírásnak megfelelő tartalmú és színvonalú tervekért és mellékletekért költségtérítési díj egyszeri kifizetését vállalja a.
A költségtérítési díj mértéke:
1. helyezett pályamű esetén bruttó 150.000 Ft
2. helyezett pályamű esetén bruttó 100.000 Ft
Egy pályázó több pályaművel is jelentkezhet, de ez a költségtérítés emelését nem
vonja maga után.
A pályaműnek tartalmaznia kell:
- a pályázó nevét, lakcímét, székhelyét,
- építési és környezettervet (helyszínrajz) 1:200 léptékben, látványtervet, a környezetbe illeszkedés bemutatásával,
- rövid általános koncepciót és ideológiai ismertetőt, és műszaki ismertetést
- felhasznált anyagok és termékek bemutatását mintafotókkal
- a megvalósítás költségbecslését (amely tartalmazza a kivitelezési, elhelyezési, a parkosítás és közműellátás költségeit az összes járulékkal együtt),
- a kivitelezés becsült időkereteit,
- a tervezéshez szükséges időkereteit,
- kiviteli terv elkészítésére vonatkozó árajánlatot.
- igazolása/nyilatkozat az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet feltételeinek fennállásáról
A pályázat jeligés: a pályázó nevét, címét, telefonszámát egy lezárt borítékban kell a
pályaműhöz csatolni, a borítékon, a mellékleteken csak a jeligét feltüntetve.
A borítékon fel kell tüntetni „Gyoma 300 ötletpályázat” és a „benyújtási határidőig fel
nem bontható” szövegeket.
A pályaművek beadásának helye és ideje:
A pályázatokat Gyomaendrőd Város Önkormányzatához kell eljuttatni.
Postacím:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Városüzemeltetési Osztály
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
A kiíró a pályaművek átvételéről átvételi elismervényt ad ki.
Beadási határidő: 2017. február 28. (kedd) 12.00 óra

További pályázati információk:
Egy pályamű csak egy megoldást tartalmazhat.
A pályázó azzal, hogy pályaművét benyújtja, a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el.
A pályázatban szereplő tér átadásának tervezett időpontja: 2017. október 8.
A pályázatból kizárásra kerül:
- a határidő után benyújtott pályamű,
- az a pályamű, amely a dokumentációban meghatározott tartalmi követelményeknek nem tesz eleget,
- a tartalmi követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályamű.
A pályázat elbírálásának szempontjai:
Koncepció
Költséghatékonyság
Fény festés alkalmazása
Meglévő szobor felhasználás
Kivitelezést akadályozó tényező

50 pont
30 pont
15 pont
15 pont
– 10 pont

A pályázat eredményének kihirdetése:
A kiíró a pályázókat a Képviselő-testület döntését követő harminc napon belül írásban értesíti az ötletpályázat további hasznosításának lehetőségéről.
A pályaműveket a kiíró - igazolás ellenében - a pályázóknak visszaadja. Az át nem
vett pályaműveket az értesítést kiküldését követően legfeljebb 30 napig őrzi meg.
Nem megfelelő pályaművek esetén a pályáztató a pályázati eljárást eredménytelennek nyilváníthatja.
A pályázattal kapcsolatos információ:
A pályázók felvilágosítást kapnak a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
(5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.) Városüzemeltetési Osztályán Pardi László osztályvezetőnél (tel.: 66/521-605, e-mail: varosuzem@gyomaendrod.hu), illetve Molnár
Zoltán Gyula városi főépítésztől (tel.: 66/200-269, foepitesz@gyomaendrod.hu).

