ÉMI Nemzeti Mintaházpark
ÉMI-NMP-2020-1 számú Pályázati Felhívásának
módosításkövetése

Módosítás verziószáma:
Módosítás napja:

v1.3

2020. május 06.

Elvégzett módosítások:
A III. 7., 8. 9. 10. 11, X. pontok, valamint az V. sz. melléklet az alábbiak szerint módosultak:

Módosított verzió:
III.7. A pályázatok benyújtásának határideje




Szándéknyilatkozat:
I. bírálati szakaszhoz:
II. bírálati szakaszhoz:

2020. június 30.
2020. augusztus 8.
2020. szeptember 30.

III.8 A pályázatok elbírálásának és eredményhirdetésének határideje



I. bírálati szakasz:
II. bírálati szakasz:

2020. augusztus 26.
2020. október 31.

III.9 Megvalósítási dátumok



A területek átadására és felvonulásra tervezetten 2020. november 16-tól kerülhet sor
A nyertes mintaházaknak 2021. május 31-ig szükséges elkészülniük

III.10 Előkészítés és megvalósítás ütemterve

X. pont
•

Vízvezeték és csatornarendszer bővítése

V. sz. melléklet

Eredeti verzió:
III.7. A pályázatok benyújtásának határideje




Szándéknyilatkozat:
I. bírálati szakaszhoz:
II. bírálati szakaszhoz:

2020. április 30.
2020. június 8.
2020. augusztus 31.

III.7. A pályázatok elbírálásának határideje



I. bírálati szakasz:
II. bírálati szakasz:

2020. június 26.
2020. október 1.

III.8. Eredményhirdetés



I. bírálati szakasz:
II. bírálati szakasz:

2020. június 26.
2020. október 1.

III.9. Megvalósítás ütemterve



Tervezetten a területek átadására, felvonulásra 2020. október 2-tól kerülhet sor
A nyertes mintaházaknak 2021. április 30-ig szükséges elkészülniük

X. pont


Vízvezeték és csatornarendszer teljes kiépítése

V. sz. melléklet

Módosítás verziószáma:
Módosítás napja:

v1.2

2020. március 23.

Elvégzett módosítások:
A III. 7., 8. 9. 10. pontok az alábbiak szerint módosultak:

Módosított verzió:
III.7. A pályázatok beadásának határideje
A pályázatok beadása három részből áll. Az első rész egy szándéknyilatkozat beküldését jelenti,
melyben a pályázó kifejezi azon szándékát, hogy az ÉMI Nemzeti Mintaházpark kapcsán kiírt jelen
pályázatban részt kíván venni. Az ehhez kapcsolódó minta jelen Felhívás 4. sz. mellékleteként található
meg. Ezt követően két bírálati szakasz következik. Az első bírálati szakaszban pozitív elbírálásban
részesült pályázatok vehetnek részt a második bírálati szakaszban.




III.8.

Szándéknyilatkozat:
I. bírálati szakaszhoz:
II. bírálati szakaszhoz:

2020. április 30.
2020. június 8.
2020. augusztus 31.

A pályázatok elbírálásának határideje



III.9.

I. bírálati szakasz:
II. bírálati szakasz:

2020. június 26.
2020. október 1.

Eredményhirdetés



III.10.

I. bírálati szakasz:
II. bírálati szakasz:

2020. június 26.
2020. október 1.

Megvalósítás ütemterve



Tervezetten a területek átadására, felvonulásra 2020. október 2-tól kerülhet sor
A nyertes mintaházaknak 2021. április 30-ig szükséges elkészülniük

A mellékletek listája és ezzel kapcsolatban a pályázati felhívásban hivatkozott mellékletszámok az
alábbiak szerint változtak:
4. sz. mellékletként a Szándéknyilatkozat dokumentuma került beillesztésre, így az eredeti
verzióhoz képest egyel nőtt a mellékletek számai a 3. sz. mellékletet követően.
1. sz. melléklet (Nyilatkozat megfelelőségről)
2. sz. melléklet (Nyilatkozat átláthatóságról)
3. sz. melléklet (FELOLVASÓLAP)
4. sz. melléklet (Szándéknyilatkozat)
5. sz. melléklet (ÉMI Nemzeti Mintaházpark mintaház építési területeinek elhelyezési terve)
6. sz. melléklet (A Solar Decathlon Europe 2019 (SDE19) esemény látogatottsági információi)
7.sz. melléklet (ÉMI Nemzeti Mintaházpark rövid koncepcióterve)
8.sz. melléklet (Vasbeton felépítményre vonatkozó információk)
9. sz. melléklet (Nemzetközi példák bemutatása)
4. sz. melléklet (Szándéknyilatkozat) szövegezése az alábbi:
Cégnév: _____________________________________________________
Székhely: ____________________________________________________
Adószám: ____________________________________________________
Statisztikai számjele:____________________________________________
Képviselő: ____________________________________________________
Telefonszám: __________________________________________________
jelen szándéknyilatkozat aláírásával társaságunk nevében kijelentem, hogy társaságunk tervezetten
egyénileg/konzorciumban* az ÉMI Nonprofit Kft. által, 2020. március 02-án közzétett, „Az ÉMI Nemzeti
Mintaházparkban megépíthető energiahatékony és innovatív lakóépület tervezésére és kivitelezésére”
vonatkozó, ÉMI-NMP-2020-1 kódszámú pályázaton részt kíván venni.
*Megfelelő rész aláhúzandó

Eredeti verzió:
III.7. A pályázatok beadásának határideje



I. bírálati szakaszhoz: 2020. április 30.
II. bírálati szakaszhoz (azon pályázatok esetében, melyek az I. bírálati szakaszban pozitív
elbírálásban részesültek): 2020. július 31.

III.8. A pályázatok elbírálásának határideje



I. bírálati szakasz: 2020. május 15.
II. bírálati szakasz: 2020. szeptember 1.

III.9. Eredményhirdetés



I. bírálati szakasz: 2020. május 18.
II. bírálati szakasz: 2020. szeptember 2.

III.10. Megvalósítás ütemterve



Tervezetten a területek átadására, felvonulásra 2020. szeptember 2-tól kerülhet sor
A nyertes mintaházaknak 2021. március 31-ig szükséges elkészülniük

Mellékletek listája
1. sz. melléklet (Nyilatkozat megfelelőségről)
2. sz. melléklet (Nyilatkozat átláthatóságról)
3. sz. melléklet (FELOLVASÓLAP)
4. sz. melléklet (ÉMI Nemzeti Mintaházpark mintaház építési területeinek elhelyezési terve)
5. sz. melléklet (A Solar Decathlon Europe 2019 (SDE19) esemény látogatottsági információi)
6.sz. melléklet (ÉMI Nemzeti Mintaházpark rövid koncepcióterve)
7.sz. melléklet (Vasbeton felépítményre vonatkozó információk)
8. sz. melléklet (Nemzetközi példák bemutatása)

Módosítás verziószáma:
Módosítás napja:

v1.,1

2020. március 05.

Elvégzett módosítások:
A III. 2. pont az alábbiak szerint módosult:

Módosított verzió:
III.2 Pályázat benyújtására jogosultak köre
Pályázatot valamennyi, az építési ágazatban jelenlévő cég, szervezet, egyesület, felsőoktatási
intézmény benyújthat, kiemelve az alábbi szereplőket:




Gyártók, tervezők, kivitelezők, ingatlanfejlesztők
Mérnökképzéssel is foglalkozó főiskolák, egyetemek
Szakmai szervezetek, egyesületek

Pályázatot egyénileg, vagy konzorciumban lehetséges benyújtani

Eredeti:
III.2 Pályázat benyújtására jogosultak köre



Építőipari gyártók, tervezők, kivitelezők, ingatlanfejlesztők
Mérnökképzéssel is foglalkozó főiskolák, egyetemek

Pályázatot egyénileg, vagy konzorciumban lehetséges benyújtani

