
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Tárgy: Ajánlatkérés az MNM Balassa Bálint Múzeuma 
rekonstrukciója tárgyú projekthez kapcsolódó közbe-
szerzési tanácsadói és felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadói tevékenység ellátása tárgyában 

 
                                                                                                                                                      
Tisztelt Cím! 
 

A Magyar Nemzeti Múzeum nevében ajánlatot kérünk Ön(ök)től az alábbiak szerinti, közbe-
szerzési tanácsadói és felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellá-
tása tárgyában. 

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

vákia) együttműködésben az Interreg V–A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 
keretében, „Cooperating for reopening the BBM in Esztergom and EMN in Zeliezovce” 
(magyarul: Együttműködés az esztergomi Balassa Balint Múzeum és a zselízi Esterházy 
kastély újranyitásáért) című projekt (a továbbiakban: Projekt) megvalósítására. 

 
A Magyar Nemzeti Múzeum a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továb-

biakban: Kbt.) alanyi hatálya alá tartozó szervezet, amely a Kbt. 27. § (3) bekezdés c) pontjában 
foglaltaknak megfelelően a részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló köz-
beszerzési eljárás lefolytatásába felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni, fi-
gyelemmel arra is, hogy ilyen tanácsadóval (belső erőforrással) nem rendelkezik.  
 
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 Balassi Bálint Múzeuma romos állapota mi-
att 2012-óta a nagyközönség elől bezárt műemléki épületének helyreállítására, a kulturális em-
lékek megőrzése és a nagyközönség számára való hozzáférhetővé tétele érdekében.  

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

séges közbeszerzési és beszerzési eljárások teljes körű előkészítésére és lebonyolítására, 
illetőleg felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó végzésére 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: 

 
Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma 
2500 Esztergom, Szent István tér 1., Pf.: 122. 
Rezi Kató Gábor múzeumigazgató  
Tel.: +36-33/500-135 
E-mail: varmegom@invitel.hu 

 
3.) Az ajánlatkérés tárgya(i):  
 

A Magyar Nemzeti Múzeum a fentiekben jelzett Projekt megvalósítása érdekében a követ-
kező közbeszerzési eljárásokat kívánja lefolytatni. 

 
(1) Kivitelezési tevékenység/építési munkák megrendelése (MNM Balassa Bálint 

Múzeum volt megyeháza műemlék épületének felújításával kapcsolatos építési 
munkák) egy közbeszerzési eljárás keretében – építési beruházás, becsült érték: 
nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) 280.294.127,- Ft, tervezett eljárási 
forma: nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás – az eljárás megindí-
tásának tervezett időpontja: 2021. második negyedév. 

(2) Árubeszerzés (MNM Balassa Bálint Múzeum részére kiállítási bútorok és különböző 
funkciójú további bútorok, eszközök beszerzése) egy közbeszerzési eljárás kereté-
ben – árubeszerzés, becsült érték: nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) 
31.350.000,- Ft, tervezett eljárási forma: nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszer-
zési eljárás – az eljárás megindításának tervezett időpontja: 2022. harmadik negyedév. 

 
A nyertes ajánlattevő feladata a Magyar Nemzeti Múzeum megbízói adatszolgáltatása mel-
lett a Projekthez tartozó előbbi közbeszerzési eljárások előkészítése, az eljárást megindító 
felhívások és közbeszerzési dokumentumok összeállítása, adott esetben az eljárások indítá-
sához szükséges engedélyezési folyamatok támogatása, az eljárások technikai lefolytatása, 
az eljárásokkal összefüggő iratok szerkesztése, részvétel az eljárások során meghozandó 
döntésekben, az eljárások szükséges pályázati irányító hatósági ellenőrzési folyamatainak 
támogatása, adott esetben az eljárásokkal kapcsolatosan indult jogorvoslati eljárásokban a 
Magyar Nemzeti Múzeum képviselete, az eljárások lezárását követően az eljárásokkal kap-
csolatos adminisztratív kötelezettségek teljesítése.  
 
Az ajánlatkérés tárgya továbbá a Projekt megvalósítása érdekében szükséges, közbeszer-
zési értékhatárt el nem érő értékű alábbi beszerzéseinek teljes körű lebonyolítása.  
 

(1) Kommunikációs tevékenység megrendelése (a teljes, tehát a szlovák részt is magába 
foglaló CoME-in projekt kommunikációs feladatainak ellátása) egy beszerzési eljárás 
keretében – szolgáltatás, becsült érték: nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) 
6.500.000,- Ft, tervezett eljárási forma: közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével 
induló három árajánlatos beszerzési eljárás – az eljárás megindításának tervezett idő-
pontja: 2021. második negyedév, 
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(2) Műszaki ellenőri tevékenység megrendelése (MNM Balassa Bálint Múzeum volt 
megyeháza műemlék épületének felújításával kapcsolatos építési munkákhoz kap-
csolódó műszaki ellenőri feladatainak ellátása) egy beszerzési eljárás keretében – 
szolgáltatás, becsült érték: nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) 7.000.000,- 
Ft, tervezett eljárási forma: közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével induló 
három árajánlatos beszerzési eljárás – az eljárás megindításának tervezett időpontja: 
2021. második negyedév, 

(3) Személyszállítási, gyermekétkeztetési és egyéb szolgáltatások megrendelése a 
következő tartalommal:  
(3.1.) Study visit során 45 fős gyerekcsoport szállítása Esztergom-Zselíz-Esztergom 

útvonalon 
(3.2.) Study visit során 45 fős gyerekcsoport és kísérőik étkeztetése Zselízen 
(3.3.) 1 napos workshop-tapasztalatcsere során 30 főnek catering szolgáltatás Esz-

tergomban  
egy vagy több beszerzési eljárás keretében – szolgáltatás, becsült érték: nettó (álta-
lános forgalmi adó nélkül számított) 500.000,- Ft alatt/beszerzés, tervezett eljárási 
forma: közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével induló három árajánlatos beszer-
zési eljárás – az eljárás megindításának tervezett időpontja: 2022. második negyedév. 

 
A nyertes ajánlattevő feladata a Magyar Nemzeti Múzeum megbízói adatszolgáltatása mel-
lett a Projekthez tartozó előbbi beszerzési eljárások előkészítése, az eljárást megindító do-
kumentumok összeállítása, adott esetben az eljárások indításához szükséges engedélyezési 
folyamatok támogatása, az eljárások technikai lefolytatása, az eljárásokkal összefüggő iratok 
szerkesztése, részvétel az eljárások során meghozandó döntésekben, az eljárások szükséges 
pályázati irányító hatósági ellenőrzési folyamatainak támogatása, az eljárások lezárását kö-
vetően az eljárásokkal kapcsolatos adminisztratív kötelezettségek teljesítése.  
 
A nyertes ajánlattevőnek valamennyi eljárás tekintetében a Projekt pénzügyi forrását bizto-
sító Interreg V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program szabályait figyelembe 
véve kell eljárnia, a Projekt közreműködői, szakértői által nyújtott adatszolgáltatásra figye-
lemmel.  
 
A nyertes ajánlattevőnek, illetőleg a közbeszerzési eljárások tekintetében a felelős akkredi-
tált közbeszerzési szaktanácsadónak teljes körű felelősséget kell vállalnia az általa támoga-
tott közbeszerzési eljárások közbeszerzési jogszabályoknak való megfeleléséért, ennek ér-
dekében megfelelő mértékű – legalább az a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói 
tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet szerinti –, a felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítással kell rendel-
keznie, amely a szerződéskötés feltétele.  
 
A nyertes ajánlattevőnek biztosítania kell legalább egy fő felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadói regisztrációval rendelkező szakembert, akinek a rendelkezésre állása a 
szerződés teljesítésére való alkalmasság feltétele.   
 
Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a központosított közbeszerzési rendszerről, vala-
mint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. 
rendelet hatálya alá tartozó szerevetként jóváhagyást kért a Közbeszerzési és Ellátási Fő-
igazgatóságtól (a továbbiakban: KEF) a Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés b) pontja szerint 
a jelen ajánlatkérés szerinti járulékos közbeszerzési szolgáltatás saját hatáskörben tör-
ténő beszerzésére.  
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A KEF előbbiek szerinti – akár feltételes – jóváhagyása a saját hatáskörben történő beszerzés 
alapján kötendő szerződés hatályba lépésének feltétele, illetőleg a jóváhagyás – akár felté-
telhez kötött – megszűnése a megkötött szerződést az érintett közbeszerzési eljárás(ok) te-
kintetében – akár részlegesen – megszünteti.  
 
Jelen ajánlatkérésünkhöz csatoljuk a kötendő megbízási szerződés tervezetét.  
 

4.) A közbeszerzési eljárás lefolytatásával összefüggő feladatok: 
 

A csatolt megbízási szerződésben foglaltak szerint.  
 
5.) Teljesítési határidő: 
 

A csatolt megbízási szerződésben foglaltak szerint. 
 

6.) Ajánlattételi határidő  
 
Ajánlatát 2021. március 31. (szerda) 16:00 óráig megküldeni szíveskedjen elektronikus le-
vélben, illetőleg egyidejűleg az alábbi címre zárt, sérülésmentes borítékban azzal, hogy az 
ajánlat benyújtása szempontjából az elektronikus levél beérkezésének időpontja irányadó: 

 
Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma 
Rezi Kató Gábor múzeumigazgató  
2500 Esztergom, Szent István tér 1., Pf.: 122. 
Tel.: +36-33/500-135 
E-mail: varmegom@invitel.hu 

 
Borítékra/üzenet tárgyában kérjük feltüntetni: - AJÁNLAT MNM BALASSA BÁLINT MÚ-
ZEUMA REKONSTRUKCIÓJA TÁRGYÚ PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZBE-
SZERZÉSI TANÁCSADÓI ÉS FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERZÉSI SZAKTA-
NÁCSADÓI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN - 

 

7.) Az árajánlatnak tartalmaznia kell: 
 

-  Ajánlati levelet, benne az ajánlati árat az ajánlatkérés 9.) pontjában foglaltaknak megfe-
lelően, nettó értékben kérjük megadni (minta mellékelve MS word dokumentumként). 

-  A szakember(ek) bemutatását, akik a tényleges teljesítésbe bevonásra kerülnek (felsőfokú 
végzettség ismertetése, 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).  
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8.) Alkalmassági feltételek:  
 

- Ajánlattevő, illetőleg az általa a teljesítésbe bevonásra kerülő felelős akkreditált közbe-
szerzési szaktanácsadó szerepeljen a Közbeszerzési Hatóság által vezetett felelős akkre-
ditált közbeszerzési szaktanácsadókról vezetett névjegyzékében (a névjegyzékben sze-
replést a Magyar Nemzeti Múzeum ellenőrzi a Közbeszerzési Hatóság honlapján 
(https://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/felelos-akkreditalt-kozbeszerzesi-szaktanacsadok) 
elérhető adatbázisban). 

- Közbeszerzési eljárást lefolytató szakember: / legalább 1 fő / felelős akkreditált közbe-
szerzési szaktanácsadó az ajánlattétel határidejét megelőzően legalább 3 év közbeszerzési 
szakmai gyakorlattal rendelkezik. 

 
9.) Az ajánlatok értékelése:  
 

Az ajánlatok értékelése során a minden feltételének megfelelő, érvényes ajánlatok kerülnek 
értékelésre és elbírálásra. Az elbírálás szempontja: a legalacsonyabb összesített ajánlati 
ár azzal, hogy az ajánlati ár(aka)t a következők szerint kell megajánlani. 

 

Eljárás megnevezése 
Eljárás becsült ér-
téke (nettó)  

Ajánlattevő által ajánlott 
megbízási díj (nettó) 

Kivitelezési tevékenységre irá-
nyuló közbeszerzési eljárás 

280.294.127,- Ft  Ajánlattevő ajánlata szerint 

Árubeszerzésre irányuló közbe-
szerzési eljárás  

31.350.000,- Ft  Ajánlattevő ajánlata szerint 

Kommunikációs tevékenységre 
irányuló beszerzési eljárás  

6.500.000,- Ft  Ajánlattevő ajánlata szerint 

Műszaki ellenőri tevékenységre 
irányuló beszerzési eljárás  

7.000.000,- Ft Ajánlattevő ajánlata szerint 

Személyszállítási, gyermekétkez-
tetési és egyéb szolgáltatásokra 
irányuló beszerzési eljárás 

1.500.000,- Ft ösz-
szeget el nem érő 
értékű beszerzés 

Ajánlattevő ajánlata szerint 

Ajánlott megbízási díj összesen:  Ajánlattevő ajánlata sze-
rint 

 
A Magyar Nemzeti Múzeum az ajánlatok elbírálásáról írásbeli értesítést küld/ad át. 
 
További tájékoztatás céljából szívesen állunk rendelkezésére. 
 
Budapest, 2021. március 25.  

 
Tisztelettel:  
 

 
 Rezi Kató Gábor 
 múzeumigazgató 
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Melléklet(ek):  
1. Megbízási 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 – közbeszerzési tanácsadás ellátására  
(az MNM Balassa Bálint Múzeuma rekonstrukciója tárgyú projekt-
hez kapcsolódó közbeszerzési tanácsadói és felelős akkreditált közbe-
szerzési szaktanácsadói tevékenység ellátása 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 közbeszerzési tanácsadói és felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói 
tevékenység ellátása 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 teljesít-
jük:  
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.),  
- a Kbt. végrehajtási rendeletei,  
- a Magyar Nemzeti Múzeum közbeszerzési szabályzata vagy a Magyar Nemzeti Mú-

zeum főigazgatójának egyedi utasítása,  
(3) a fenti ajánlatkérésben meghatározott alkalmassági feltételeknek 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 közbeszerzési és beszerzési eljárások teljes körű előké-

szítését és lebonyolítását és a kapcsolódó tanácsadás szolgáltatásokat a megküldött szerződés-
tervezetben foglaltaknak megfelelően az alábbi díj ellenében látjuk el. 
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Eljárás megnevezése 
Eljárás becsült ér-
téke (nettó)  

Ajánlattevő által ajánlott 
megbízási díj (nettó) 

Kivitelezési tevékenységre 
irányuló közbeszerzési eljá-
rás 

280.294.127,- Ft  …………………. Ft  

Árubeszerzésre irányuló köz-
beszerzési eljárás  

31.350.000,- Ft  …………………. Ft  

Kommunikációs tevékeny-
ségre irányuló beszerzési el-
járás  

6.500.000,- Ft  …………………. Ft  

Műszaki ellenőri tevékeny-
ségre irányuló beszerzési el-
járás  

7.000.000,- Ft …………………. Ft  

Személyszállítási, gyermekét-
keztetési és egyéb szolgáltatá-
sokra irányuló beszerzési el-
járás 

1.500.000,- Ft össze-
get el nem érő értékű 
beszerzés 

…………………. Ft  

Ajánlott megbízási díj összesen:  …………………. Ft  

 
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: ________________________________ 
(az MNM Balassa Bálint Múzeuma rekonstrukciója tárgyú projekt-
hez kapcsolódó közbeszerzési tanácsadói és felelős akkreditált közbe-
szerzési szaktanácsadói tevékenység ellátása 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 közbeszerzési tanácsadói és felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói 
tevékenység ellátása 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  
további képzettsége 

(további képzett-
ség/jogosítvány meg-

nevezése) 

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: ________________________________ 
(az MNM Balassa Bálint Múzeuma rekonstrukciója tárgyú projekt-
hez kapcsolódó közbeszerzési tanácsadói és felelős akkreditált közbe-
szerzési szaktanácsadói tevékenység ellátása 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 közbeszerzési tanácsadói és felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói 
tevékenység ellátása 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. 


