
 

    
 

XX Kft. 

XX ügyvezető részére 

 

cím 

e-mail cím.hu  Budapest, 2022. augusztus 8. 

 

Tárgy: Ajánlatkérés az MNM Balassa Bálint Múzeuma 

rekonstrukciója tárgyú projekthez kapcsolódó búto-

rok és installációs elemek tervezése tárgyában 

 

                                                                                                                                                      

Tisztelt Cím! 

 

A Magyar Nemzeti Múzeum jelen projekt keretében megbízott közbeszerzési és beszerzési 

tanácsadóiként, a Magyar Nemzeti Múzeum nevében ezúton ajánlatot kérünk Ön(ök)től az 

alábbiak szerinti, Bútorok és installációs elemek tervezése tárgyában. 

 

A Magyar Nemzeti Múzeum pályázati támogatást nyert Zselíz Város Önkormányzattal (Szlo-

vákia) együttműködésben az Interreg V–A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 

keretében, a „Cooperating for reopening the BBM in Esztergom and EMN in Zeliezovce” 

(magyarul: Együttműködés az esztergomi Balassa Bálint Múzeum és a zselízi Esterházy 

kastély újranyitásáért) című projekt (a továbbiakban: Projekt) megvalósítására. 

 

A Magyar Nemzeti Múzeum a Projekt Pályázati felhívásában, Pályázati kézikönyvében, út-

mutatóiban és további segédleteiben (a továbbiakban: Projekt Dokumentumok) foglaltak sze-

rint köteles a Projekt Dokumentumokban foglalt ajánlatkérési eljárást lefolytatni a meghatá-

rozott értékhatárt meghaladó beszerzési igényei kielégítése érdekében. A Projekt keretében 

megvalósítandó ajánlatkérési eljárás(ok) lefolytatásával a Magyar Nemzeti Múzeum az ENYD 

– Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési, Műszaki és Pénzügyi Tanácsadó Kft.-t, azaz társasá-

gunkat bízta meg.  

 

A projekt kódja: SKHU/1902/1.1/035 

Projektazonosító (ACRONYM): CoME-in 

Vezető kedvezményezett: Magyar Nemzeti Múzeum 

Szlovákiai kedvezményezett: Zselíz Város Önkormányzata (Szlovákia) 

A projekt európai uniós forrást/támogatást tartalmaz. 

 

A Magyar Nemzeti Múzeum által megvalósítandó Projekt keretében sor kerül az intézmény 

tagjaként (filiáléjaként) működő esztergomi MNM Balassa Bálint Múzeuma romos állapota 

miatt 2012-óta a nagyközönség elől bezárt műemléki épületének helyreállítására, a kulturális 

emlékek megőrzése és a nagyközönség számára való hozzáférhetővé tétele érdekében.  

 

A Magyar Nemzeti Múzeum (a továbbiakban: Ajánlatkérő) a Projekt megvalósításához szük-

séges kiállítás megvalósításához, illetőleg az épület rekonstrukciójához kapcsolódó bútorok és 

installációs elemek tervezése tárgyában, az alábbi feltételekkel kér ajánlatot Ön(ök)től. 
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1.) Az ajánlatkérő adatai: 

 

     Magyar Nemzeti Múzeum  

     1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.  

 

2.) Az ajánlatkérő képviseletében eljáró szervezet: 

 

ENYD – Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési, Műszaki és Pénzügyi Tanácsadó Kft.  

1011 Budapest, Fő u. 21. II. emelet 2.  

dr. Illényi Péter Tamás ügyvezető 

Tel.: +36-70/385-5784 

E-mail: iroda@enyd.hu  

 

3.) Az ajánlatkérés tárgya(i):  
 

A Magyar Nemzeti Múzeum a fentiekben jelzett Projekt megvalósítása érdekében bútorok 

és installációs elemek tervezése tárgyában kívánja megrendelni a következő szolgáltatá-

sokat.  

A nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) által végzendő tevékenységek/feladatok:  

- a kiállításra vonatkozó (javasolt) berendezési alaprajz,  

- a kiállításra vonatkozó (javasolt) falnézetek,  

- a kiállításra vonatkozó kettő koncepció látványterv,  

- a kiállítási bútorokra és további egyedi bútorokra vonatkozó egyedi bútor terv, konszig-

nációs lista,  

- a kiállítás megvalósítására és a további egyedi bútorokra vonatkozó árazatlan és árazott 

költségvetés, amely tartalmazza az elemek teljes körű felsorolását,  

- a kiállítás megvalósítására és a további egyedi bútorokra vonatkozó (a közbeszerzési 

eljárás megindításához szükséges) műszaki leírások.  

A kiállításhoz szükséges- és a további egyedi bútorok meghatározása: (a sor elején megje-

lölve a terveken azon helyiség számát, ahol a megjelölt bútorok/berendezési tárgyak elhe-

lyezésre kerülnek)  

1. 101. pénztár: 1 db bútorlap polc (Sz: 147 cm, Mélység: 39 cm, M: 164 cm), 1 db bútor-

lap íróasztal (120x60 cm, 5 db zárható fiókkal az egyik oldalán), 1 db irodaszék (Mély-

ség: 71 cm, Maximális magasság: 114 cm, Maximális ülésmagasság: 58 cm, Minimális 

ülésmagasság: 45 cm, Ülésmélység: 49 cm, Ülőfelület szélessége: 46 cm, Szélesség: 71 

cm), zárható szekrény (Szélesség: 80 cm, Mélység: 30 cm, Magasság: 83 cm); 

2. Előkészítő műhely: bútorlap-polc 1db (ablaknyílásba), 200x200 cm, mélység: 30cm; 

3. F1-109: restaurátor műhely (kisebb): Hegesztett, rozsdamentes acél kétmedencés mo-

sogató (50*60 cm); előkészítő asztal (120x60 cm), szék (Mélység: 71 cm, Maximális 

magasság: 114 cm, Maximális ülésmagasság: 58 cm, Minimális ülésmagasság: 45 cm, 

Ülésmélység: 49 cm, Ülőfelület szélessége: 46 cm, Tesztelve: 110 kg Szélesség: 71 cm), 

1,5x2 m asztal; 

4. F2 110: restaurátor műhely1: íróasztal (120x60 cm), szék (Mélység: 71 cm, Maximális 

magasság: 114 cm, Maximális ülésmagasság: 58 cm, Minimális ülésmagasság: 45 cm, 

Ülésmélység: 49 cm, Ülőfelület szélessége: 46 cm, tesztelve: 110 kg, Szélesség: 71 cm); 

5. F3 111: restaurátor műhely2: 350x90cm saválló munkaasztal, íróasztal (120x60 cm), 

szék (Mélység: 71 cm, Maximális magasság: 114 cm, Maximális ülésmagasság: 58 cm, 

Minimális ülésmagasság: 45 cm, Ülésmélység: 49 cm, Ülőfelület szélessége: 46 cm, 

tesztelve: 110 kg, Szélesség: 71 cm); 

mailto:iroda@enyd.hu
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6. F4 113: restaurátor műhely3 (kerámia mosó): leletmosó kád (hegesztett, rozsdamentes 

acél kétmedencés mosogató 50*60 cm), nagy asztal (2x4 m); 

7. Régészeti raktár: szék (Mélység: 71 cm, Maximális magasság: 114 cm, Maximális ülés-

magasság: 58 cm, Minimális ülésmagasság: 45 cm, Ülésmélység: 49 cm, Ülőfelület szé-

lessége: 46 cm, tesztelve: 110 kg, szélesség: 71 cm), 1 íróasztal (120x60 cm); 

8. Kutatószoba: íróasztal (120x60 cm), szék (Mélység: 71 cm, Maximális magasság: 114 

cm, Maximális ülésmagasság: 58 cm, Minimális ülésmagasság: 45 cm, Ülésmélység: 

49 cm, Ülőfelület szélessége: 46 cm, tesztelve: 110 kg, szélesség: 71 cm); 

9. Közlekedő: 4 db alumínium keretes PVC paneles paraván fehér; 4 darab rácsos tároló 

(osztályoknak ruha és táska tárolásra, külső méret: Sz. 720 x Mé. 810 x Ma. 1800 mm, 

teherbírás: 500 kg, önsúly: 50 kg); 

10. Ruhatári tároló: kulcsos szekrény (12 ajtós, háza anyaga acél, rekeszméret 250 x 425 x 

392,5 mm); Három oldalú kiforgatható képek játék (500x300x700 mm méretű (szé x 

mé x ma) 4×6 db háromoldalú forgatható háromszögletű testet tartalmaz;  

11. Kiállítótér: (85m2):  

• képsín mind a 4 oldalra 32,4 fm, 10 db posztamens (szobornak) 40x40 1m magas, 

5db posztamens (szobornak) 40x40 1,20 magas; 

• 5 db üvegtorony, 60x60x200cm, igény szerint lehessen polcozni üveg polccal ab-

lakhoz sötétítő vászon 7 db az ablakok elé fehér fal színű lehúzható fajta, 1db= 

SZ.120xM.280cm 

• 4 db asztal vitrin asztal lábakkal 60x120x90 cm 

• 8 db ülő sziget- mozgatható/puff henger alakú, 45 cm magas, 45cm átmérőjű 

12. Kiállítótér: (130,7 m2) Látványraktár:  

• 2 db vitrin asztal lábakkal (60x120x90 cm),  

• 2 db sír vitrin, vitrin asztal lábak nélkül (60x160 cm), 

• 1 db mágneses puzzle- zárt vitrin ajtóra, A/3 méretben 

• 1 db teljesen üveges vitrin (min a Látványban a páncélnál), 60x60x200 cm 

• 4 db teljesen zárt szekrény, mag:250cm, sz:90cm, mély.:60 cm 

• 9 db alul-felül ajtós, középen üveges vitrin (2 polcos), mag:250cm, sz:90cm, 

mély.:60 cm 

• 5 db alul fiókos, felül ajtós, középen üveges vitrin (2 polcos), mag:250cm, sz:90cm, 

mély.:60 cm 

• 5 db felül ajtós, aztán végig üveges vitrin (4 polcos), mag:250cm, sz:90cm, mély.:60 

cm 

• 300cm hosszú, 200 cm magas, 40 cm mély teljesen üveges vitrin, hátlapjára szeret-

nénk fegyvereket rögzíteni. 

13. Kiegészítő elemek:  

• Megállítótábla, fémkeretes, A-alakú, 2xA2 1 db;  

• Plexi laptok 2 db, A4 laptok, A6 zsebbel. 

• 1 db info tábla állványos, A/4, fémláb 80 cm magas 

• 1db kültéri szalagos kordon piros – 4,5 m hosszú szalaggal, oszlopok: 85x6cm 

• 1 db női basic hungarocell bábu – mell84cm, derék 64cm, csípő 87cm, testhossz:61, 

vállsz.:39 

• 1 db férfi basic hungarocell bábu – mell94cm, derék 81cm, csípő 93cm, test-

hossz:71, vállsz.:47 

• Könyvtartó fül plexi : 38x115x120 mm: 25 db 

• Plexi kocka: 200x200x200: 20 db és 100x100x100: 20 db 

• Plexi fali felcsavarozható laptok: 3db A3 méretű 

• Plexi U alakú tárgyemelő: 200x100x100: 20 db és 250x250x250: 20 db 

• Könyvtartó / könyvtámasz: A/4 15 db 
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• Lépcsős (3 fokkal) tárgy tartó : 15 db 

• Kör alakú tárgy emelő: 150x100: 5 db és 150x150: 5 db 

 

A nyertes ajánlattevőnek biztosítania kell legalább egy fő, legalább 12 hónapos bútor-ter-

vezési és/vagy belsőépítész szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert, akinek a ren-

delkezésre állása a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltétele. Ajánlatkérő nem 

várja el a bútor-tervezési és/vagy belsőépítész szakmai tapasztalattal rendelkező szakember 

tekintetében a felsőfokú szakirányú végzettséget, csak a megjelölt szakmai tapasztalat ren-

delkezésre állását.  
 

Jelen ajánlatkérésünkhöz csatoljuk a kötendő vállalkozási szerződés tervezetét.  

 

4.) Ajánlattételi határidő  

 

Ajánlatát 2022. augusztus 19. (péntek) 13:00 óráig megküldeni szíveskedjen kizárólag 

elektronikus levélben. 

 

Üzenet tárgyában kérjük feltüntetni: - AJÁNLAT MNM BALASSA BÁLINT MÚZEUMA 

REKONSTRUKCIÓJA TÁRGYÚ PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ BÚTOROK ÉS INS-

TALLÁCIÓS ELEMEK TERVEZÉSE TÁRGYÁBAN - 

 

5.) Az árajánlatnak tartalmaznia kell: 

 

-  Ajánlati levelet, benne az egyösszegű ajánlati árat, nettó értékben kérjük megadni. 

-  A szakember(ek) bemutatását, akik a tényleges teljesítésbe bevonásra kerülnek (szakmai 

gyakorlati idő /év/ ismertetése – minta mellékelve MS word dokumentumként). 

-  Az ajánlatot aláíró ajánlattevő szervezet képviselőjének aláírási címpéldányát vagy alá-

írás-mintáját.  

-  Az Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy nyertessége esetén kíván-e teljesítési segédet/al-

vállalkozót a szerződés teljesítésébe bevonni, amennyiben igen, akkor a már ismert telje-

sítési segéd/alvállalkozó megjelölését, illetőleg az arra vonatkozó kötelezettségvállalást, 

hogy a szerződés teljesítésében bevonásra kerülő teljesítési segédet/alvállalkozót a szer-

ződés időtartama alatt az Ajánlatkérő felé írásban bejelenti (minta mellékelve MS word 

dokumentumként). 

-  Az Ajánlattevő ajánlatát aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellen-

jegyzett aláírás-mintáját.  

 

6.) Alkalmassági feltételek:  

 

-  Bútor tervező szakember: / legalább 1 fő / aki az ajánlattétel határidejét megelőzően leg-

alább 12 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik a jelen ajánlatkérés tárgyát képező 

szolgáltatás szerinti bútorok és/vagy installációs elemek tervezése területen. 

 

7.) Az ajánlatok értékelése:  

 

Az ajánlatok értékelése során a minden feltételének megfelelő, érvényes ajánlatok kerülnek 

értékelésre és elbírálásra. Az elbírálás szempontja: a legalacsonyabb összegű összesített 

ajánlati ár. 

 

Az ajánlatkérő valamennyi benyújtandó irattal összefüggésben biztosítja a hiánypótlás lehető-

ségét, amennyiben az érintett ajánlattevő ajánlatának összege megállapítható. Az ajánlatkérő 

Magyar Nemzeti Múzeum az ajánlatok elbírálásáról írásbeli értesítést küld/ad át. 
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Ajánlatkérő eredménytelenné nyilvánítja az eljárást, ha az ajánlattételi felhívásra nem érkezik 

be legalább 3 darab, összevethető és értékelhető ajánlat.  

 

 

További tájékoztatás céljából készséggel állunk rendelkezésre. 

 

Tisztelettel:  

 

 

 Dr. Illényi Péter Tamás 

 ügyvezető igazgató,  

 ENYD Kft.  

 

 

Melléklet(ek):  

1. Vállalkozási szerződés (tervezet) 

2. Ajánlati levél (minta) – szerkeszthető formátumban is 

3. Szakember bemutatása (minta) – szerkeszthető formátumban is 

4. Alvállalkozó bevonására vonatkozó nyilatkozat (minta) – szerkeszthető formátumban is  
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2. számú melléklet 

 

Ajánlattevő neve:  ________________________________  

Ajánlattevő címe: ________________________________ 

Tárgy:  Ajánlat – Bútorok és installációs elemek tervezése  

(az MNM Balassa Bálint Múzeuma rekonstrukciója tárgyú projekt-

hez kapcsolódó bútorok és installációs elemek tervezése tárgyában) 

Dátum:  ________________________________ 

 

Tisztelt Ajánlatkérő! 

Megismertük az Ön(ök) által a Magyar Nemzeti Múzeum nevében küldött felhívást, amely az 

MNM Balassa Bálint Múzeuma rekonstrukciója tárgyú projekthez (SKHU/1902/1.1/035) 

kapcsolódó bútorok és installációs elemek tervezése tárgyában került megküldésre/átadásra. 
 

A(z) ________________________________ (cégjegyzékszám: ____________, székhely: 

____ ___________________________) képviseletében ezúton nyilatkozom a következőkről:  

(1) a fenti ajánlatkérésben foglalt feltételeket maradéktalanul megismertük, és nyertességünk 

esetén azokat elfogadjuk, illetőleg a megbízást a megküldött szerződéstervezetnek megfe-

lelően teljesítjük,  

(2) nyertességünk esetén a szerződés különösen a következő irányadó előírások szerint teljesítjük:  

- az SKHU/1902/1.1/035 azonosító számú projekt Pályázati felhívása, Pályázati kézi-

könyve, útmutatói és további segédletei,  

- a Magyar Nemzeti Múzeum vonatkozó szabályzatai, arculati kézikönyve vagy a Magyar 

Nemzeti Múzeum főigazgatójának egyedi utasítása,  

- Zselíz Város Önkormányzata (Szlovákia) vonatkozó szabályzatai, arculati kézikönyve 

vagy Zselíz Város Önkormányzata polgármesterének egyedi utasítása, 

(3) a fenti ajánlatkérésben meghatározott alkalmassági feltételnek maradéktalanul megfele-

lünk, amely megfelelést jelen ajánlati levélhez mellékelten igazolunk,  

(4) tudomásul vesszük, hogy az Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat a legalacsonyabb összegű 

összesített ellenszolgáltatás értékelési szempontja szerint bírálja el.  
 

Az ajánlatkérésben meghatározott bútorok és installációs elemek tervezése tárgyú tevé-

kenységeket és a kapcsolódó szolgáltatásokat a megküldött szerződéstervezetben foglaltaknak 

megfelelően az alábbi díj ellenében látjuk el. 
 

Ajánlott vállalkozói díj összesen:  Ft + ÁFA  

 

Jelen ajánlatunk tekintetében 30 napos ajánlati kötöttséget vállalunk, ezen időszak alatt aján-

latunk bármikor elfogadható.  

 

 

_______________________ 

cégszerű aláírás 

Mellékletek: 

1. Szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember(ek) 

2. Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta 
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3. számú melléklet 

 

Ajánlattevő neve:  ________________________________  

Ajánlattevő címe: ________________________________ 

Tárgy:  Ajánlat – Bútorok és installációs elemek tervezése 

(az MNM Balassa Bálint Múzeuma rekonstrukciója tárgyú projekt-

hez kapcsolódó bútorok és installációs elemek tervezése tárgyában) 

Dátum:  ________________________________ 

 

Tisztelt Ajánlatkérő! 

Megismertük az Ön(ök) által a Magyar Nemzeti Múzeum nevében küldött felhívást, amely az 

MNM Balassa Bálint Múzeuma rekonstrukciója tárgyú projekthez (SKHU/1902/1.1/035) 

kapcsolódó bútorok és installációs elemek tervezése tárgyában került megküldésre/átadásra. 

 

A(z) ________________________________ (cégjegyzékszám: ____________, székhely: 

____ ___________________________) képviseletében ezúton nyilatkozom, hogy megbízá-

sunk esetén a következő szakemberekkel kívánjuk a megbízást teljesíteni: 

 

Szakember  

megnevezése 

Szakember  

képzettsége  

(legmagasabb is-

kolai végzettség) 

Szakember  

szakmai gyakorlata 

során végzett tevé-

kenysége 

Szakember  

szakmai gyakorlatá-

nak (időtartam) meg-

jelölése 

    

    

 

A jelzett szakemberek a teljesítés teljes időtartama alatt rendelkezésre állnak.  

 

 

 

 

 

_______________________ 

cégszerű aláírás 
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4. számú melléklet 

 

Ajánlattevő neve:  ________________________________  

Ajánlattevő címe: ________________________________ 

Tárgy:  Ajánlat – Bútorok és installációs elemek tervezése  

(az MNM Balassa Bálint Múzeuma rekonstrukciója tárgyú projekt-

hez kapcsolódó bútorok és installációs elemek tervezése tárgyában) 

Dátum:  ________________________________ 

 

Tisztelt Ajánlatkérő! 

Megismertük az Ön(ök) által a Magyar Nemzeti Múzeum nevében küldött felhívást, amely az 

MNM Balassa Bálint Múzeuma rekonstrukciója tárgyú projekthez (SKHU/1902/1.1/035) 

kapcsolódó bútorok és installációs elemek tervezése tárgyában került megküldésre/átadásra. 

 

A(z) ________________________________ (cégjegyzékszám: ____________, székhely: 

____ ___________________________) képviseletében ezúton nyilatkozom, hogy nyertessé-

günk esetén a kötendő szerződés teljesítésébe teljesítési segédként/alvállalkozóként harma-

dik személy gazdasági szereplőt (ideértve az egyéni vállalkozói vagy más formában közre-

működő természetes személyeket és a gazdasági társaságokat is) 

 

be kívánunk vonni / nem kívánunk bevonni1  
 

Amennyiben nyertességünk esetén a szerződés teljesítésébe teljesítési segédként/alvállalko-

zóként harmadik személy gazdasági szereplő bevonásra kerül, úgy teljesítési segédként/alvál-

lalkozóként a következő már ismert személyek/társaságok kerülnek bevonásra:  

- ______________________________ (név, székhely: __________________________, 

cégjegyzékszám/azonosító szám: ____________); 

- ______________________________ (név, székhely: __________________________, 

cégjegyzékszám/azonosító szám: ____________); 

- ______________________________ (név, székhely: __________________________, 

cégjegyzékszám/azonosító szám: ____________)2. 

 

Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a kötendő szerződés szerint a szerződés teljesíté-

sében bevonásra kerülő teljesítési segédet/alvállalkozót a szerződés időtartama alatt az 

Ajánlatkérő felé írásban bejelentem.  

 

 

 

_______________________ 

cégszerű aláírás 

 
1 Megfelelő szöveg aláhúzandó! 
2 A sorok szükség esetén kiegészíthetők, illetve amennyiben nem ismert(ek) a szerződés teljesítésébe teljesítési 

segédként/alvállalkozóként bevonásra kerülő harmadik személy gazdasági szereplő(k), úgy a sorok kihúzhatóak, 

vagy a „nem ismert” megjelölés alkalmazható. 


