JÓZSEFVÁROS KÖZBIZTONSÁGÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
1082 Budapest, Baross u. 63-67.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„Korszerűsítés rendvédelmi szervek részére”
A Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány nyilvános pályázatot ír ki szolgálati helyiség
korszerűsítésére Budapest Főváros VIII. kerület józsefvárosi illetékességű rendvédelmi szervek
részére
1. A pályázat célja
A pályázat célja a Józsefvárosban működő rendvédelmi szervek szolgálati helyiségei
korszerűsítésének támogatása. E cél keretében a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány
vállalja helyiség korszerűsítéséhez szükséges anyagok és eszközök beszerzését, a kivitelezés
lebonyolítását, és annak átadását a nyertes pályázó részére.
2. A pályázat tartalma
Pályázat nyújtható be az 1. pontban megjelölt cél megvalósítására.
➢ A megvalósítható tervek típusai:
a) szolgálati helyiség felújítása;
b) felújítási munkák költségei.
3. A pályázók köre
Jelen pályázati kiírás keretében pályázatot nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítők:
•

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosra kiterjedő illetékességi területű rendvédelmi
szerv

4. A pályázat során rendelkezésre álló korszerűsítés keretösszege:
A korszerűsítésre rendelkezésre álló keretösszeg bruttó 1 200 000.- Ft
5. Tartalmi, formai követelmények
Érvényesen pályázni a felhívásban megjelölt határidőben, a pályázati felhíváshoz csatolt
pályázati adatlap és nyilatkozat kitöltésével és az arra jogosult általi aláírásával lehet. A
pályázathoz részletes költségtervet kell benyújtani. Az adatlaphoz az adatlapon vagy a
pályázati felhívásban megjelölt dokumentumokat, igazolásokat, nyilatkozatokat – amennyiben
az a pályázó esetében értelmezhető – hiánytalanul be kell csatolni. Hiánypótlásra kizárólag a
pályázatok benyújtására nyitva álló határidőn belül van lehetőség. A nem megfelelő módon
vagy nem megfelelő szervezet/személy által benyújtott pályázati kérelmek érvénytelenek. A
kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot –akár indokolás nélkül is- eredménytelennek
minősítse. A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a nyertes pályázó visszalépése esetén, vagy a
szerződéskötés meghiúsulása esetén a pályázat soron következő helyezettjével kössön
szerződést.
6. Korlátozások
•

egy pályázó egy pályázatot adhat be;
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•
•

nem részesülhet támogatásban az a pályázó, akinek köztartozása áll fenn;
a tudomásszerzéstől számított két éven belül nem részesülhet támogatásban az aki:
a) a támogatásra benyújtott pályázati dokumentációjában lényeges körülményről, tényről
valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, vagy
b) a támogatást a támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben
eltérően használta fel, vagy
c) a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvánnyal, valamint a Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefvárosi Önkormányzattal kötött támogatási szerződésben vállalt
kötelezettségét a közalapítvány, vagy az önkormányzat írásbeli felszólításában megjelölt
határidőig, legkésőbb jelen pályázat benyújtásáig nem teljesítette.

7. Információ kérhető
Kovács Imréné (Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal,
Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány) Bp., VIII. Baross u. 63-67. fsz. 3., telefon: 4592168, e-mail: kozbiztonsagert@jozsefvaros.hu.
8. A pályázat benyújtásának módja, hiánypótlás
A teljes pályázati dokumentációt magyar nyelven, egy eredeti példányban kell a következő
címre és formában eljuttatni:
Zárt borítékban, papír alapon: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. A borítékon fel kell
tüntetni: „Korszerűsítés rendvédelmi szervek részére”.
A projekt adatlapja sem formájában, sem tartalmában nem változtatható. A csatolandó
mellékleteket postai úton vagy személyesen papíralapon kell lezárt borítékban benyújtani.
A postán feladott küldeményeknek a személyes benyújtásra nyitva álló határidőig be kell
érkeznie.
Amennyiben a pályázatot személyesen kívánja benyújtani, úgy azt zárt borítékban 2020.
március 20. 10.00 óráig a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány (1082 Budapest,
Baross u. 63.-67. fsz. 3.) helyiségében van lehetőség benyújtani.
9. Információk az értékelésről, értesítésről, szerződéskötésről
A beérkező pályázatok nyilvántartását, formai értékelését a Józsefváros Közbiztonságáért
Közalapítvány Kuratóriuma végzi. A pályázatokról a kiíró legkésőbb 2020. március 23.
napjáig dönt a formai és tartalmi szempontok figyelembevételével. A döntés ellen
fellebbezési lehetőség nincs. A kiíró a döntésről a döntést követő 5 napon belül értesíti a
pályázót.
A kiíró a döntést követően adományozási szerződést köt a pályázat nyertesével, amelyben
szabályozásra kerül az adomány felhasználásának és elszámolásának rendje. Ennek határidőre
történő aláírt visszaküldése a támogatás átutalásának a feltétele.
A kiíró a józsefvárosi honlapon (www.jozsefvaros.hu) – a hatályos jogszabályok szerint –
közzéteszi a pályázati kiírást, a megjelenés ideje: 2020. március 10.
Budapest, 2020. március 10.
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