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Tisztelt Vállalkozó! 

 

Az SKHU/1601/1.1/063 számú, “Connecting Heritages” című projekt keretében ajánlatkéréssel 

fordulunk Önhöz. 

 

Ezúton felkérjük, hogy a mellékelt ajánlati sablon alapján adjon árajánlatot a fenti pályázat 

megvalósítása érdekében a Petőfi Irodalmi Múzeum részére a „Külső szakértők szolgáltatások” 

költségnem; „Pénzügyi menedzsment, közbeszerzések és egyéb szakértői szolgáltatások” (5.5 

Financial management, procurement procedures and other consultancy services) költségsor terhére a 

Széphalmon fekvő Kazinczy-kertben (3980 Sátoraljaújhely-Széphalom, Kazinczy u. 275.; hrsz. 4057) 

végzendő, kiegészítő felújítási munkálatainak közbeszerzési eljárásánál a felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására az alább részletezettek szerint.  

 

A közbeszerzés tárgya, eljárásrendje, becsült értéke és fedezete: 

- Közbeszerzési eljárás tárgya: Kazinczy Emlékkert kiegészítő munkálatai 

- Alkalmazandó eljárásrend, eljárástípus: nemzeti eljárásrend, Kbt. Harmadik rész, 112. § (1) 

bek. b) pontja szerinti „nyílt” eljárás 

- Becsült érték: 50.000.000,- HUF + ÁFA 

- Fedezet forrása: uniós (Interreg pályázat) 

 

A fenti közbeszerzési eljárásokban a Vállalkozó feladatát képezi az eljárások teljesörű lebonyolítása, a 

dokumentumok elkészítése az előkészítési, ajánlattételi és bírálati szakaszban, és a teljeskörű EKR-

ügyintézés. 

Főbb feladatok: 

- Eljárás alapadatainak létrehozása az EKR-ben; 

- Ajánlati felhívás elkészítése és megküldése egyeztetésre; 

- Közbeszerzési dokumentumok elkészítése (a műszaki leírás kivételével) és megküldése 

egyeztetésre; 

- Ajánlati felhívás feladása közzétételre; 

- Közbeszerzési dokumentumok feltöltése, valamint az EKR-űrlapok létrehozása; 

- Esetleges kiegészítő tájékoztatások megadásában való részvétel, a helyszíni bejáráson való 

részvétel; 

- Bontási jegyzőkönyv megküldése az EKR-ben; 

- Beérkezett ajánlatok formai és tartalmi elbírálása (a műszaki ajánlatok kivételével); 
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- Hiánypótlási felhívások, indokláskérések, felvilágosítás kérések elkészítése és megküldése; 

- Hiánypótlások ellenőrzése, ajánlatok elbírálása a beérkezett hiánypótlások figyelembe vételével; 

- Bírálati lapok és bírálati jegyzőkönyv elkészítése; 

- Írásbeli összegezés elkészítése és kiküldése az ajánlattevőknek; 

- Eljárás eredményéről szóló tájékoztató elkészítése és feladása; 

- Közreműködés a Támogatói utóellenőrzésben; 

- Részvétel az esetleges előzetes vitarendezési kérelmek megválaszolásában; 

- Közreműködés az esetleges jogorvoslati eljárásban (külön megállapodás szerint). 

 

A fenti feladatok végrehajtásában a Vállalkozó által bevont felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó személyesen köteles eljárni. 

 

Az EKR rendszerhasználati díjat és a hirdetmények közzétételi (ellenőrzési) díját a Megbízó fizeti. 

 

Ajánlattételi határidő: 2021. április 6. 

 

Kérjük, hogy árajánlatát e-mailen cégszerűen aláírva szíveskedjen benyújtani a szentea@pim.hu és a 

gyapayl@gmail.com címre. 

 

Megtisztelő válaszára várva, 

         üdvözlettel,  

 

 

          Gyapay László 

                    projektvezető 
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