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ÁRAJÁNLATKÉRÉS 

 

Iktatószám: EV/………/2020 

Ügyintéző: dr. Havasi Tamásné 

Tárgy: MNM Balassa Bálint Múzeuma 

rekonstrukciójának kivitelei tervezési 

feladatai    

 

Cégnév: …………………. 

Székhely: ……………………………. 

Adószám: …………………………… 

Kapcsolattartó személyek neve, beosztása, elérhetőségei (telefonszám, fax, e-mail cím): 

………………………………………………………………………..  

 

 

Tisztelt ……………..! 

 

A Magyar Nemzeti Múzeum árajánlatot kér Önöktől az SKHU/1902/1.1/035 azonosító számú, 

„To get involved Z and Y generation in the innovative valorization and revival of traditional 

trades and crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive in 21st century” 

című támogatást nyert projekt keretében az 1. pontban meghatározott áru/szolgáltatás 

megrendelésére. 

 

Jelen árajánlatkérésben foglaltaknak megfelelően szíveskedjenek árajánlatot küldeni a Magyar 

Nemzeti Múzeum részére. 

 

Az árajánlatkérő adatai: 

 

Székhely: 1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16. 

Államháztartási azonosítója: 038467 

Adószám: 15321226-2-42 

Bankszámlaszám: 10032000-01425121-00000000;  

Képviseli: Varga Benedek főigazgató 

 

Kapcsolattartó személy/ek: 

 

Szervezeti egység megjelölése: MNM Esztergomi Vármúzeuma 

Székhely: 2500 Esztergom, Szent István tér 1., Pf.: 122. 

Képviseli: Rezi Kató Gábor múzeumigazgató 

Telefonszám: +36-33/500-135 

E-mail cím: varmegom@invitel.hu  
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1. Előzmények:  

 

Az ajánlatkérő pályázati támogatást nyert az Interreg V-A Slovakia-Hungary Cooperation 

Programme Pályázati Felhíváson, „To get involved Z and Y generation in the innovative 

valorization and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage to make urban 

regions more attractive in 21st century” című projekt megvalósítására.  

 

A projekt részét képezi az esztergomi MNM Balassa Bálint Múzeuma romos állapota miatt 

2012-óta a nagyközönség elől bezárt műemléki épületének helyreállítása a kulturális emlékek 

megőrzése és a nagyközönség számára való hozzáférhetővé tétele érdekében.  

 

 

2. A beszerzés tárgya és mennyisége 

 

2.1. A beszerzés tárgya: az MNM Balassa Bálint Múzeuma rekonstrukciójához szükséges 

kiviteli tervek elkészítése a szükséges engedélyezési eljárás, a kivitelező kiválasztásának 

közbeszerzési eljárásához és a kiviteli munkák sikeres lefolytatásához szükséges, alábbi 

műszaki tartalommal, generáltervezés formájában: 

 

MNM Balassa Bálint Múzeuma rekonstrukciója 

2500 Esztergom, Pázmány Péter utca 13. (Hrsz.: 16255) 

Műemléki törzsszám: 2299 

 

Építész munkarész: 

• Faanyagvédelmi szakvélemény 

• Építész műszaki leírás 

• Tervezői árazatlan anyagkiírás 

• Helyszínrajz  

• Szintenkénti alaprajzok 

• Homlokzatok 

• Metszetek 

• Pillangótető szigetelési terv 

• Külső nyílászáró konszignáció 

• Belső nyílászárók konszignációja 

• Lakatos konszignáció (korlátok, rácsok, stb.) 

• Kőkonszignáció 

• Épület vízszigetelési tervei 

• Részlettervek 

 

Gépészeti munkarész: 

• Műszaki leírás 

• Tervezői árazatlan anyagkiírás 

• Telken belüli (udvar) közművek, helyszínrajz 

• Vízellátás-csatornázás – alaprajzi tervek szintenként 
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• Vízellátás-csatornázás – függőleges csőterv 

• Központi fűtés – alaprajzi tervek szintenként 

• Központi fűtés – Függőleges csőterv 

• Mesterséges szellőzés – alaprajzi tervek szintenként 

• Mesterséges szellőzés – függőleges csőterv 

• Amennyiben kondenzációs kazán marad a fűtő berendezés akkor: 

• Gázellátás – Pinceszint alaprajz, földszint alaprajz 

• Gázellátás – Függőleges csőterv 

 Megj.: a meglévő bekötések nem változnak, így azok tervezése nem feladat. 

 

Villamos munkarész: 

• A villamos tervek az alábbi műszaki tartalommal bírnak: 

• Villamos alaprajzok szintenként. 

• Gyengeáramú védőcsövezési terv (riasztó, TV, kamera, beléptető, strukturált 

rendszer, stb.) 

• Elosztók tervei 

• Fővezeték terv 

• Villámvédelmi terv (kockázatelemzéssel) 

Árazatlan költségvetés kiírás 

• Műszaki leírás, tervezői nyilatkozat  

 

Tűzvédelmi műszaki leírás, jogszabállyal előírt tartalommal 

 

2.2. A beszerzés mennyisége: 1 alkalom 

 

2.3. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy csak a kért szolgáltatás egészére / 

termékek összességére nyújtsanak be ajánlatot. Az ajánlatkérő alternatív ajánlatot, 

részajánlatot, többváltozatú vagy feltételes ajánlatot érvényesen nem fogad el, azaz az 

ajánlattevő által benyújtott ajánlatnak pontosnak, kifejezettnek és egyértelműnek kell 

lennie. 

 

 

3. A teljesítés helye, határideje, módja és egyéb feltételei 

 

3.1. A teljesítés helye:  

 

A Szerződés teljesítésének helye az Ajánlatkérő székhelye. Ajánlatadó köteles az elkészült 

terveket személyesen átadni az Ajánlatkérő székhelyén. 

 

A tervezési munka helyszíne, a tervezési terület határai:  

MNM Balassa Bálint Múzeuma épülete 

2500 Esztergom, Pázmány Péter utca 13., Hrsz.: 16255 

Műemléki törzsszám: 2299 
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3.2. A teljesítés határideje: a tervdokumentáció elkészítésének és átadásának határideje 

szakmai ellenőrzés és véleményezés céljából: 2021. január 31. 

A hiba- és hiánymentes Kiviteli tervek átadásának legkésőbbi határideje: 2021. 02. 28. 

 

3.3. A teljesítés módja:  

Ajánlatadó köteles 1 (egy) példány digitális (pdf/a és szerkeszthető) formátumú tervet az 

Ajánlatkérő felé szakmai ellenőrzés és véleményezés céljából a 3.2 pontban rögzített 

határidőig átadni. Az Ajánlatkérő a terveket az átadástól számított 5 (öt) munkanapon belül 

szakmailag ellenőrzi és esetleges észrevételeit az Ajánlatadóval írásban közli. Az 

Ajánlatadó az elfogadott észrevételek alapján a terveket 5 (öt) munkanap alatt kiegészíti, 

módosítja, majd papír alapon 4 (négy) példányban, és elektronikus adathordozón 1 (egy) 

példányban átadja az alábbi formátumokban: 

a. Műszaki leírás (doc, pdf) 

b. Tervek pdf/a és szerkeszthető CAD állomány (dwg) 

c. Költségvetés (pdf, xls) (szerkeszthető és képletezett, árazott és árazatlan) 

 

3.4. A teljesítéssel összefüggő egyéb feltételek:  

Az Ajánlattevő Ajánlatkérővel együttműködve köteles eljárni, a jogszabályokat, 

szabályzatokat, építési és műemléki előírásokat, szabványokat és egyéb szakmai 

szabályokat betartva. Az Ajánlattevőnek teljes felelősséget kell vállalnia arra vonatkozóan, 

hogy a teljesítés maradéktalanul megfelel a vonatkozó hatályos jogszabályoknak. 

 

 

4. A szerződés/megrendelés meghatározása és időtartama 

 

Keretszerződés, amelyet a Felek a keretösszeg eléréséig, de legfeljebb a keretszerződés 

hatályba lépésétől számított 12 hónapos határozott időre kötik. 

VAGY 

Egyedi szerződés 

VAGY 

Megrendelés 

 

 

5. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítés módja, feltételei 

 

A teljesítésigazolás alapján a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kiállított és benyújtott 

számla kézhezvételét követő 15 munkanapon belül banki átutalással. 

 

 

6. Az ajánlatok bírálati szempontja 

 
Az ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati 

szempont szerint értékeli az alábbiakban megadott részszempontok szerint: a legkedvezőbb 

árajánlat. 
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7. Alkalmassági feltételek 

 

Műszaki-szakmai alkalmassági feltételek:  

Az Ajánlattevő kizárólag a tervezési feladat teljesítéséhez szükséges jogosítványokkal, 

engedélyekkel, megfelelő és érvényes tervezői jogosultsággal, valamint szakértelemmel 

rendelkező szakembereket/alvállalkozókat vonhat be a teljesítésbe.  

 

 

8. Kizáró okok 

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti 

gazdálkodó szervezetek esetén kötelező az átláthatósági nyilatkozat megléte, tekintettel arra, 

hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 

31.) Korm. rendelet (1a) bekezdése alapján a központi költségvetési kiadási előirányzatok 

terhére csak olyan szervezetnek teljesíthető kifizetés, amely szervezet átlátható szervezetnek 

minősül. 

 

 

9. Ajánlattételi határidő, és az ajánlatok benyújtásának módja 

 

9.1. A cégszerű aláírással és bélyegzővel ellátott árajánlatokat első körben szkennelt formában, 

e-mailen 2020. november 25. napjáig az alábbi címre szíveskedjenek megküldeni: 

varmegom@invitel.hu 

 

Ezt követően kérjük, hogy az eredeti papír alapú példányt postai úton is szíveskedjenek 

megküldeni az alábbi címre:  

Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma 

2500 Esztergom, Szent István tér 1. 

 

Kapcsolattartó elérhetőségei: Rezi Kató Gábor múzeumigazgató, Tel.: +36-33/500-135 

vagy email történő megküldés:  

 

9.2. A bontás helyszíne: Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma. 

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a bontási eljárás nyilvános. 

 
9.3. A bontási eljárásról az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, melyet a bontást követően 

ésszerű időn belül közvetlenül és azonos tartalommal megküld valamennyi ajánlatot 

benyújtó ajánlattevőnek, elektronikus úton.  

 

9.4. Az ajánlattételi határidő lejárta után benyújtott ajánlatot, vagy a cégszerű aláírás és 

bélyegző nélkül benyújtott ajánlatot az ajánlatkérő érvénytelennek minősíti, azokat 

ajánlatkérő bontatlanul megőrzi.  
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9.5. A postai úton feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi 

határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig 

sor kerül, az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő 

kockázat az ajánlattevőt terheli.  

 

 

10. Egyéb információk 

 

10.1. Az ajánlatkérő a beszerzési eljárás nyertesével, vagy annak visszalépése esetén a – 

következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köt szerződés/ attól az ajánlattevőtől 

rendeli meg az árut/szolgáltatást. 

 

10.2. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, 

kockázatot az ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől 

függetlenül az ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel 

a költségekkel kapcsolatban.  

 

10.3. Az eljárásban bármilyen határidő elmulasztása az érvénytelenség jogkövetkezményét 

vonja maga után.  

 

10.4. A szerződéskötés tervezett időpontja: A szerződéskötés pontos időpontjáról és 

körülményeiről az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőt írásban értesíti. 

 
 

11. Az ajánlatkérés elektronikus úton/postai úton történő megküldésének napja: 

2020. november 19. 

 

 

 

Kelt: Esztergom, 2020. november 19. 

 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

……………………………….. 

Rezi Kató Gábor 

múzeumigazgató 

MNM Esztergomi Vármúzeuma 
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