A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
KÉT SZAKASZOS PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ EURÓPAI NEUTRONKUTATÓ KÖZPONT MAGYARORSZÁGI MEGVALÓSÍTÁSI
HELYSZÍNÉNEK KIVÁLASZTÁSÁRA

Az Európai Neutronkutató Központ (European Spallation Source, a továbbiakban: ESS) - melynek
létrehozása és üzemeltetése világviszonylatban is az egyik legnagyobb tudományos vállalkozás magyarországi megvalósítási helyszínének kiválasztására - a Kormány 2007. április 18-i döntésével a
gazdasági és közlekedési minisztert jelölte ki. A gazdasági és közlekedési miniszter felkérése alapján a
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (a továbbiakban: NKTH) az ESS magyarországi
megvalósítási helyszínének kiválasztására nyilvános, két szakaszból álló pályázat elsı pályázati
szakaszára minısítı elıpályázatot ír ki. A pályázat lebonyolítását az NKTH ESS Projekt Iroda végzi.
Az elsı pályázati szakaszt jelentı minısítı elıpályázaton (a továbbiakban: pályázat) sikerrel szereplı
pályázatok vehetnek részt a 2007. második felében kiírandó második, tárgyalásos pályázati
szakaszban, amelynek célja az Európai Unió elvárásainak megfelelı magyarországi megvalósítási
helyszín kiválasztása.

ELSİ PÁLYÁZATI SZAKASZ, MINİSÍTİ ELİPÁLYÁZAT
A területtel kapcsolatos követelmények
A területtel kapcsolatos elvárásokat a „Guideline on how to submit an expression of interest to host
the ESS” c. dokumentum alapján kerültek kidolgozásra, amely dokumentum letölthetı a
http://neutron.neutron-eu.net/n_ess/n_where_could_it__be_built weboldalról.
Az egyes helyszínek által ajánlott területek alkalmasságának minimális kritériumai, illetve azok
szükséges igazolási módjai a következık:
a) A terület téglalap alakú, minimálisan 100 hektár terjedelmő, úgy, hogy a hosszabb oldala
minimálisan 1,3 km, míg a rövidebb oldala 0,8 km hosszú. A területre vonatkozó további kritériumok
a dokumentációban találhatók meg. Igazolási mód: teljes, hiteles, 30 napnál nem régebbi tulajdoni
lap.
b) A területen létrejövı létesítmény nagyságrendileg 150 MW elektromos teljesítményt használ fel, így
a területnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a létesítmény áramfelvételét biztosítsa. Az elektromos
áram igényre vonatkozó további kritériumok az útmutatóban találhatók meg. Igazolási mód: a helyi
elektromos szolgáltató által kiállított igazolás.
c) A területen létrejövı létesítmény számára minimálisan 1000 fı részére kell biztosítani az ivóvíz és a
szennyvíz szolgáltatásokat, úgy, hogy az ivóvíz minıségő vízellátás biztosítása mellett a területen
rendelkezésre kell állnia a tőzoltásra használt ipari víznek is, melynek mennyisége tőzcsaponként 100

1

m3/h. A vízigényre vonatkozó további kritériumok az útmutatóban találhatók meg. Igazolási mód: a
helyi víz-és szennyvízszolgáltató által kiállított igazolás.
A pályázat résztvevıi
A pályázaton részt vehetnek jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, valamint
ezek konzorciumai. Elınyt élveznek a versenyképességi pólus székhelyek önkormányzatai,
önkormányzatok társulásai, valamint a részvételükkel alakított konzorciumok.
A pályázóknak be kell mutatniuk, hogy a jelen Pályázati Felhívásban valamint az ennek
elválaszthatatlan részét képezı Pályázati Útmutatóban meghatározott feltételeinek maradéktalanul
megfelelnek.
A pályázatban résztvevı pályázatok várható száma: 6-7 db
Kizáró okok
Nem pályázhat, aki:
a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csıdeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban
van, illetve személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban;
b) tevékenységét felfüggesztette, vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetıleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerıs bírósági ítéletben megállapított
bőncselekményt követett el, amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányok alól nem mentesült;
illetıleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetıjogi intézkedésekrıl
szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetıleg f) pontja alapján a bíróság jogerıs
ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetıleg akinek a tevékenységét más bíróság hasonló okból
és módon jogerısen korlátozta;
d) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy a székhelye szerinti ország jogszabályai alapján
- nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott. Adófizetési kötelezettség alatt a belföldi
székhelyő pályázó tekintetében az állami adóhatóság és a vámhatóság által nyilvántartott adófizetési
kötelezettséget kell érteni.
Kizáró okok bármelyikének fennállása esetén az ESS Projekt Iroda a pályázót a pályázatból kizárja, és
a pályamővet érvénytelennek nyilvánítja.
A pályázati dokumentáció díja
A pályázati dokumentáció díja egységesen bruttó 5.000.000 forint, amelyet az NKTH 10032000
00287209 00000000 számú, Magyar Államkincstárnál vezetett folyószámlájára „ESS Megvalósítási
Helyszín” megjelöléssel kell befizetni. A díj befizetésének igazolását követıen a pályázati
dokumentáció személyesen átvehetı az ESS Projekt Irodán.
Pályázat befogadása
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A pályázatot a pályázati dokumentációban (pályázati útmutató) meghatározott kérdések mentén kell
kidolgozni. A pályázathoz minden pályázónak csatolni kell az ott megjelölt dokumentumokat. A
pályázó pályamővének tartalmát a beadási határidı lejártáig módosíthatja.
A pályamővet legkésıbb 2007. július 13.-án 14 óráig kell 2 eredeti angol, 2 eredeti magyar és 3
másolati magyar nyelvő nyomtatott példányban, valamint 1 példányban elektronikusan CD
formájában, zárt borítékban, személyesen benyújtani a pályázati útmutatóban meghatározottak
szerint, az ESS Projekt Irodán (NKTH, 1117 Budapest, Neumann János u. 1/c.).
A pályamő beérkezését követıen az ESS Projekt Iroda megvizsgálja, hogy az formailag megfelelı-e.
A pályázatok elbírálása során az ESS Projekt Iroda írásban és a többi pályázó egyidejő értesítése
mellett felvilágosítást kérhet a pályázótól a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetıleg a pályázati
felhívásban vagy a dokumentációban elıírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmő kijelentések,
nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. Ez azonban nem eredményezheti a
pályázat módosítását.
A pályázatok értékelése
Az ESS Projekt Iroda által a gazdasági és közlekedési miniszter jóváhagyásával felkért szakértıkbıl
álló Bíráló Bizottság a befogadott pályamőveket az alábbiak szerint bírálja el:
1. A Bíráló Bizottság megvizsgálja, hogy a pályázóval szemben nem áll-e fenn kizáró ok. Kizáró ok
fennállása esetén a pályamővet érvénytelennek nyilvánítja.
2. A Bíráló Bizottság megvizsgálja, hogy az egyes szempontok alapján mennyire találkozik a
benyújtott pályázat a kiírásban megfogalmazott elvárásokkal, és a részszempontokat az útmutatóban
található elvek mentén pontozza.
3. A Bíráló Bizottság az egyes részszempontok alapján egyes résszempontokra vonatkozóan
rangsorolja („Rangsor”) a pályázókat úgy, hogy adott részszempontra legmagasabb pontszámot
kapott pályázó 1-est, míg a legkevesebb pontot kapott pályázó a pályázók számával egyezı
természetes számot kapja („Rangsor érték”).
4. Az egyes részszempontok alapján kalkulált „Rangsor értékeket” a Bíráló Bizottság összeadja, és a
két legkevesebb pontszámot elért helyszínt javasolja az „ESS Megvalósítási Helyszínnek”.
A pályázati felhívásra beérkezett pályamővek elbírálására és a megvalósítási helyszíneknek a
kiválasztására a pályázat leadási határidejétıl számított maximum 45 napon belül kerül sor.
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