
 

    
 

XX Kft. 

XX ügyvezető részére 

 

cím 

e-mail cím.hu  Budapest, 2021. június 10. 

 

Tárgy: Ajánlatkérés az MNM Balassa Bálint Múzeuma 

rekonstrukciója tárgyú projekthez kapcsolódó mű-

szaki ellenőrzési tevékenységek ellátása 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, műszaki ellenőrzési tevékenység ellátása 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 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 tervezett/megvalósítandó műszaki tartalom a következő.  

 

A későbbiekben közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra kerülő kivitelező feladata lesz 

a Magyar Nemzeti Múzeum, Balassa Bálint Múzeum Rekonstrukciója, 2500 Esztergom Páz-

mány Péter utca 13. kivitelezési feladatainak elvégzése vállalkozási szerződés keretében, a kö-

vetkező fő mennyiségek szerint. 

 

mailto:lajtai.balint@equisviris.hu
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Teljesítés helyszíne:  Magyar Nemzeti Múzeum, Balassa Bálint Múzeum 

  2500 Esztergom Pázmány Péter utca 13. (hrsz.: Esztergom 16255) 

 

Felújítás alapterülete: ~750 (m2) 

 

1, ÉPÍTÉSZETI-TARTÓSZERKEZETI MUNKARÉSZ 

- burkolat bontása: 353m2  

- meglévő vb lépcső bontása: 8,95m3 

- meglévő magastető bontása: 407m2 

- sérült homlokzat vakolat bontása: 147m2 

- udvar burkolása bontott kockakővel: 104m2 

- tető utólagos belső oldali hőszigetelése, lécváz, párazáró fólia, 2rtg gipszkarton  

- homlokzati vakolat javítása: 151m2 

- homlokzat újra festése: 537m2 

- meglévő födém áttörés kibetonozása: 9m2 

- falazás: 43m2 

- vakolás: 62m2   

- oldalfal burkolása: 21,18m2 

- utólagos falszigetelés injektálással: 108fm 

- vb pillér hőszigetelése: 30m2 

- nyílászáróhoz való védőrácsok felszerelése: 28db 

- padlásfödém hőszigetelése: 246m2 

- héjalás cseréje hófogókkal, tetőlécessel, tetőfóliával, ellenlécezéssel: 470m2 

- cseppentő lemez beépítése: 32m2 

- függő ereszcsatorna elhelyezése: 54fm 

- lefolyócső elhelyezése: 32fm 

- belső falak, mennyezet festése: 1609m2  

- meglévő padló burkolat bontása: 550m2 

- meglévő padló szegély bontása: 121fm 

- új kerámia lap burkolat építése: 586m2 

- új kerámia lap szegély építése: 324fm 

- meglévő nyílászárók bontása: 42db 

- új áthidaló beépítése: 7db 

- meglévő ablakok felújítása: 24db 

- új nyílászárók beépítése: 42db 
 

2, ÉPÜLETGÉPÉSZETI MUNKARÉSZ 

teljes épületgépészeti felújítás: 

- vízellátási vezetékek cseréje, beépítése: 195m 

- vízellátási szerelvények: 16db 

- WC beépítése: 3db 

- piszoár beépítése: 1db 

- kád beépítése: 2db 

- csatornázási vezetékek cseréje, beépítése: 152m 

- csatornázási szerelvények: 14db 

- átemelő szivattyú: 1db 

- elektromos bojler: 4db 

- legtechnikai vezeték kiépítése: 73m 

- legtechnikai elszívó ventilátor beépítése: 5db 

- légtechnikai szabályozó vezérlés: 1klt 

- központi fűtési vezetékek, cseréje, kiépítése: 429m 

- központi fűtési szerelvények beépítése: 71db 
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- központi fűtési radiátor beépítése: 3db 

- padlófűtés: 556m2 

- padlófűtési osztó-gyűjtő, hidraulikus váltó, tágulási tartály, iszapoló: 1klt 

- hőszivattyú: 3db 

- fűtési osztó-gyűjtő 

- szabályozó automatika: 1klt 

 

3, ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI MUNKARÉSZ 

teljes épületvillamossági felújítás: 

- villamos alaphálózati védőcső beépítése: 7490fm 

- villamos alaphálózat cseréje, kiépítése: 10760fm 

- új villamos szerelvények beépítése: 261db 

- új elosztószekrények megépítése: 5db 

- világítás cseréje, új lámpatestek beépítése: 173db 

- villámhárító rendszer felújítása, kiépítése: 1klt 

- (informatikai, biztonságtechnikai, tűzvédelmi) strukturált hálózat kiépítése CAT6 kábelezéssel: 

3280fm 

- CAT6 csatlakozó beépítése: 33db 

- mozgásérzékelő: 18db 

- nyitásérzékelő: 51db 

- támadásjelző: 1db 

- felügyleti központ (8 zóna, 88-ig bővíthető), 2 akkumulátorral: 1db 

- felügyleti monitor: 3db 

- mozgássérült mosdó jelzőgomb: 1db 

 - mozgássérült mosdó jelzőkábel: 115fm 

 

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

séges műszaki ellenőrzési tevékenységek elvégzésére, az alábbi feltételekkel kér ajánlatot 

Ön(ök)től. 

 

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 a követ-

kező műszaki ellenőrzési tevékenységeket kívánja megrendelni.  

 

A) Feladatok a kivitelezési szakaszban: 

- munkaterület átadás-átvételi eljárás lefolytatása, jegyzőkönyvek felvétele, építési napló 

megnyitása, 

- megvalósítási szakaszban, kivitelezés során egyeztetések lefolytatása, koordináció, 

mailto:iroda@enyd.hu
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egyeztetési jegyzőkönyvek elkészítése, változtatások elrendelése, jóváhagyása, dokumen-

tálása, műszaki ellenőrzés, vállalkozói elszámolás műszaki értelmű támogatása azzal, 

hogy a megvalósítási szakaszban heti 1 alkalommal kell ellenőrizni az építési helyszínt, 

kooperációt szervezni, illetve gyakrabban amennyiben a technológiai folyamatok igénylik 

(például: szerkezetépítés, betonozás, takart szerkezetek), 

- üzempróbák-próbaüzem során történő közreműködés, műszaki ellenőrzés, üzemeltetői 

személyzet kivitelező által történő oktatásának ellenőrzése,  

- megvalósulási terv, műszaki átadás-átvételi dokumentáció ellenőrzése, 

- kivitelezői készre jelentés értékelése, elfogadása vagy visszautasítása, 

Tervezett időigény: 12 hónap  

 

B) Feladatok az átadási szakaszban: 

 

- műszaki átadás-átvételi eljárásban történő közreműködés, végellenőrzés, hiba és hiány-

pótlási lista készítése, kivitelezői javításokat követően azok ellenőrzése, eljárás dokumen-

tálása 

- birtokbavétel, levonulás, terület visszavételi átadás-átvételi eljárás lefolytatása, jegyző-

könyvek felvétele, elkészítése 

- hatósági használatbavételi eljáráson történő közreműködés, ügyféli minőségben történő 

eljárás 

- üzemeltetői üzembe helyezés során történő közreműködés, műszaki támogatás 

- kivitelezői vállalkozói teljesítési igazolás során közreműködés, műszaki támogatás 

Tervezett időigény: 1 hónap  

 

C) Feladatok az utógondozási szakaszban: 

 

- karbantartási terv ellenőrzése, üzemeltetők részére történő ismertetése során közreműkö-

dés, műszaki támogatás 

-  jótállás, szavatosság tekintetében észlelt hibák, hiányosságok jelzése, műszaki támogatás 

az érdekérvényesítésben, garanciális bejárásokon történő részvétel 

Tervezett időigény: 2 fél mérnöknap műszaki átadás-átvételt követő 12. hónapban  

 

A teljesítésbe kötelezően be kell vonni ME-É műszaki ellenőrt magasépítési szakterü-

leten és biztosítani is szükséges a rendelkezésre állást a kivitelezés során, tovább bevo-

nandó a teljesítésbe – akár teljesítési segédként/alvállalkozóként – az alábbi jogosultsággal 

rendelkező szakemberek, akik megjelenése/közreműködése a megvalósítási szakasz előre-

haladásához igazodik (nem elvárás a folyamatos/heti jelenlét):  

- ME-G, műszaki ellenőr, építménygépészeti szakterület 

- ME-V, műszaki ellenőr, építményvillamossági szakterület 
 

Az ME-É műszaki ellenőr magasépítési szakterületen szakember rendelkezésre állása a 

szerződés teljesítésére való alkalmasság feltétele.   
 

Jelen ajánlatkérésünkhöz csatoljuk a kötendő megbízási szerződés tervezetét.  

 

  



5 
 

4.) Ajánlattételi határidő  

 

Ajánlatát 2021. június 17. (csütörtök) 10:00 óráig megküldeni szíveskedjen kizárólag elekt-

ronikus levélben. 

 

Üzenet tárgyában kérjük feltüntetni: - AJÁNLAT MNM BALASSA BÁLINT MÚZEUMA 

REKONSTRUKCIÓJA TÁRGYÚ PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI ELLEN-

ŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN - 

 

5.) Az árajánlatnak tartalmaznia kell: 

 

-  Ajánlati levelet, benne az ajánlati árat az ajánlatkérés 7.) pontjában foglaltaknak megfe-

lelően, nettó értékben kérjük megadni, illetőleg az összesített ajánlati árat alátámasztó 

ártáblázatot is csatolni kell (minta mellékelve MS excel dokumentumként). 

-  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:  

 

-  ME-É műszaki ellenőr magasépítési szakterületen: / legalább 1 fő / aki az ajánlattétel 

határidejét megelőzően legalább 12 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik a jelen 

ajánlatkérés tárgyát képező szolgáltatás szerinti műszaki ellenőrzési területen. 

 

7.) 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. 

 

ssz. szolgáltatás megnevezése 
darab-

szám 

szolgáltatás(ok)  

nettó ára összesen 

1 Feladatok a kivitelezési szakaszban 1 Ajánlattevő ajánlata szerint 

2 Feladatok az átadási szakaszban 1 Ajánlattevő ajánlata szerint 

3 Feladatok az utógondozási szakaszban 1 Ajánlattevő ajánlata szerint 

Ajánlott megbízási díj összesen:  Ajánlattevő ajánlata szerint 

 

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. 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 – műszaki ellenőrzési tevékenységek ellátása ellátására  

(az MNM Balassa Bálint Múzeuma rekonstrukciója tárgyú projekt-

hez kapcsolódó műszaki ellenőrzési tevékenységek 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 műszaki ellenőrzési tevékenységek ellátása tárgyában került megküldésre/át-

adásra. 
 

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,  

(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 műszaki ellenőrzési tevékenységeket és a kapcsolódó 

szolgáltatásokat a megküldött szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően az alábbi díj el-

lenében látjuk el. 

 

ssz. szolgáltatás megnevezése 
darab-

szám 

szolgáltatás(ok)  

nettó ára  

1 Feladatok a kivitelezési szakaszban 1 Ft + ÁFA  

2 Feladatok az átadási szakaszban 1 Ft + ÁFA  

3 Feladatok az utógondozási szakaszban 1 Ft + ÁFA  

Ajánlott megbízási díj összesen:  Ft + ÁFA  

 

Az összesített megbízási díj egységárait a fenti ártáblázat tartalmazza. 
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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 – műszaki ellenőrzési tevékenységek ellátása ellátására  

(az MNM Balassa Bálint Múzeuma rekonstrukciója tárgyú projekt-

hez kapcsolódó műszaki ellenőrzési tevékenységek 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 műszaki ellenőrzési tevékenységek ellátása tárgyában került megküldésre/át-

adásra. 

 

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

____ ___________________________) képviseletében ezúton nyilatkozom, hogy megbízá-

sunk esetén a következő szakemberekkel kívánjuk a megbízást teljesíteni: 

 

Szakember  

megnevezése 

Szakember  

képzettsége  

(kamarai nyilván-

tartási száma) 

Szakember  

szakmai gyakorlata 

során végzett tevé-

kenysége 

Szakember  

szakmai gyakorlatá-

nak (időtartam) meg-

jelölése 

    

    

    

 

A jelzett szakember(ek) a teljesítés teljes időtartama alatt rendelkezésre állnak.  

 

 

 

 

 

_______________________ 

cégszerű aláírás 
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4. számú melléklet 

 

Ajánlattevő neve:  ________________________________  

Ajánlattevő címe: ________________________________ 

Tárgy:  Ajánlat – műszaki ellenőrzési tevékenységek ellátása ellátására  

(az MNM Balassa Bálint Múzeuma rekonstrukciója tárgyú projekt-

hez kapcsolódó műszaki ellenőrzési tevékenységek 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 műszaki ellenőrzési tevékenységek ellátása tárgyában került megküldésre/át-

adásra. 

 

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. 


