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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

Nyugati patkószárny homlokzat kivitelezésKözbeszerzés 
tárgya:

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit 
Kft.

Ajánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000504452018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont 
Közhasznú Nonprofit Kft.

EKRSZ_
24118123

Fertőd HU221 9431

Joseph Haydn Út 2

Jenőffy Adrienn

dr.jenoffy.adrienn@eszterhaza.hu +36 99537640

E-Tender Közbeszerzési Szaktanácsadó Zrt. EKRSZ_
93723707

Budapest 1123

Kékgolyó Utca 22. I/6.

Morison Márk

kozbeszerzes@etenderzrt.hu
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45262000-1

45260000-7

45210000-2

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kivitelezési terület egysége miatt a részekre történő ajánlattétel nem biztosítható. A tervezett beruházás 
organizáció szempontjából nem szétválasztható teljesítési helyen található.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

Építési tevékenység helye: H-9431 Fertőd Az ingatlan címe: 9431 Fertőd, Joseph Haydn u. 2. Helyrajzi 
száma: 141 (NUTS kód: HU221)

II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:70vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

45210000-2

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

Közjogi szervezet

Szabadidő, kultúra és vallás

Építési beruházás

Nyugati patkószárny homlokzat kivitelezés

Fertőd, Esterházy-kastély nyugati patkószárny és képtár épületszakaszára vonatkozó tető- és homlokzatrekonstrukció

Nyugati patkószárny homlokzat kivitelezés
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(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 

HUFPénznem:0Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

60Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

A projekt keretében elvégzendő kivitelezési munkák kivonatosan a következők: • A felújítással érintett területen műemlékileg értékes 
szerkezetek az eredeti kőszerkezetek, az oktogon feletti kő szoborcsoport. Ezért kivitelezés előtt Kivitelező köteles kőrestaurátor 
bevonásával, elődokumentáció alapján, restaurálási tervet készíteni és jóváhagyatni. A kutatások által feltart es műemlékileg értékes 
szerkezeteket, felületeket a kivitelezés során restaurátor által kell helyreállítatni. Kőrestaurátorhoz tartoznak a helyben maradó 
kőszerkezetek restaurálása. • A főpárkányzat teljes újraépítése szükséges, profilozása a feltart eredeti kialakítás alapján 
rekonstruálandó. Az előző kivitelezési ütemben megvalósult funkcionális elrendezéshez es a felújított térsorokhoz kapcsolódva 
kiegészítjük a múzeumi funkciót további beépített es mobil berendezési tárgyakkal. • Jelen felújítás a falszerkezeteket tartószerkezeti 
szempontból nem érinti. • A patkószarnyi új vasbeton koszorú építése és héjalás cseréje • a lábazatot víztaszító felületi impregnálással
(MC Nisiwa SN vagy teljesítménynyilatkozata alapján azzal műszakilag egyenértékű) kell ellátni. Ahol a lábazat felett a vakolat 
nedvesedése, sókiválás látszik, ott a látható karosodás felett 80 cm-ig a vakolatot el kell távolítani, majd WTA vakolati rendszert kell 
alkalmazni. • A patkószárnyon jelenleg tervezett fedélszék megerősítés és teljes párkány- és attika megerősítés során a héjalást meg 
kell bontani, ezen kívül a hiányos alátétfólia cseréje miatt mindenképp szükséges a meglevő cserépfedés, a lécezés, a deszkázatok és 
az alátétfólia bontása. A héjalás egész elemei újra felhasználhatóak, a vágott elemeket cserélni kell. • A vakolt és kő homlokzati 
elemek felújítása során a képtári osztópárkány lemezfedését szükséges elbontani, azonban javasoljuk visszaépítését, amennyiben 
kivitelezhető. • A teljes patkószárnyon a homlokzati párkányok karosodott fémlemez (ólom) fedését bontani szükséges es új 
lemezfedést kell készíteni (lásd:H-07 csomópont). Az új bádogos szerkezeteket egységesen ólomlemezből kell kialakítani a szükséges 
dilatációkkal. Rögzítésük a kastély más részein is alkalmazott Enkolit ragasztóval történjen. • Az I. ütem során elkészült ablakok feletti
alumínium párkányok megjelenésben eltérnek a kastély többi részétől, ezért ezeket ólomlemezre kell cserélni. (lásd: H-01/b csomópont
) A nyugati patkószárny es képtár épületrészekre a továbbiakban új villámvédelmi kiviteli terv fog készülni. • Az érintett 
épületrészeken a kő lábazatok tisztításra kerülnek, a kisebb hibákat javítóhabarccsal kell kijavítani, megóvásuk érdekében felületüket 
víztaszító felületi impregnálással kell ellátni. • Azokon a felületeken, ahol a vakolat lepotyogott, vagy csak fölpúposodott, 
megrepedezett, elvalt a falszerkezettől, es várhatóan le fog potyogni, a karosodott vakolatot el kell távolítani. El • Azokon a felületeken
, ahol csak a festés karosodott, púposodott föl, vált le a vakolatról, a festést a karosodás helyén és annak környezetében el kell 
távolítani. A meglevő mészhabarcs vakolatot es vakolatdíszeket szükség szerint javítani kell, mészhabarccsal. • A párkány állapota és a
helytelen felső tagozat miatt a főpárkány újrahúzása szükséges. • Az eresz alatti párkánnyal a károsodott vakolat eltávolítása után 
ellenőrizni kell a falazott tagozatok állapotát, amennyiben nem megfelelően szilárdak, azokat is el kell távolítani es újra kell falazni. • 
A homlokzati kő elemek közül az új lábazati elemek kialakítása építőmesteri feladat. • A patkószárny porcelánkamrája feletti 
oromzatdíszt restaurálni kell, ehhez kőrestaurátori elődokumentáció készítése szükséges, ez szintén kivitelezői feladat. • Egyedi 
bútorok, berendezések készítése. • Képtár épületszárny “g” és “X” jelű külső nyílászáróinak kő keretet a külső és belső ablakszárnyak 
közötti felületen újra kell stokkolni.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45453100-8

Építési tevékenység helye: H-9431 Fertőd Az ingatlan címe: 9431 Fertőd, Joseph Haydn u. 2. Helyrajzi 
száma: 141

Igen

Igen

Jótállás többlet időtartama (maximum 24 hónap) 15

Teljesítés vállalt időtartama (min 60 naptári nap – max 70 naptári nap) 25

Nem

Igen
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III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem
tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell 
arról, hogy hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 
38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és 
állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról 
szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó 
nyilatkozatot szükséges csatolni. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján ajánlattevő alvállalkozója 
vonatkozásában csak nyilatkozatot köteles benyújtani a kizáró okok hiányáról. A nyilatkozatok keltezése kapcsán Ajánlatkérő felhívja a 
figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó
, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a 321/2015 (X. 30.) Korm. rend. 7. § szerinti - 
korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt 
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az 
egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Az ajánlatkérő kizárja az 
eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjainak hatálya alá tartozik.

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

II.2.13) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

NemOpciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

70

Nem

Nem

Nem

Nem
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További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

NemKeretmegállapodás több ajánlattevővel

NemKeretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

A finanszírozás forrását a 294/2017 számú támogatási szerződés biztosítja. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme HUF
. Ajánlatkérő 3% tartalékkeretet alkalmaz. Ajánlatkérő 5% előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a Kbt. 135. § (7) bekezdése 
szerint. Az előleg elszámolása a végszámlából történik. Vállalkozó a teljesítés során 1 db. részszámlát és 1 db. végszámlát nyújthat be 
a szerződéstervezetben rögzítettek szerint. Irányadó a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(7) bekezdései a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-
32/A. §, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az irányadó. Részletes szabályokat a szerződéstervezet 
tartalmazza.

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésére, miszerint kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, 
ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Jótállás: Ajánlatkérő 60 hónap teljes körű kötelező jótállást ír elő. Többlet 
teljes körű jótállás … *ajánlati elem* Jótállási biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül
számított ellenszolgáltatás 5%-át elérő jótállási biztosíték nyújtását írja elő. A biztosíték legkorábban a szerződés teljesítésének 
időpontjában kell, hogy Ajánlatkérő rendelkezésére álljon. Kötbérek: késedelmi (napi 1,5% max 20 nap), hibás teljesítési (póthatáridő 
elmulasztása esetén a hibás teljesítéssel érintett munkarészre eső nettó ellenérték 25%-a) és meghiúsulási kötbért (25%) alkalmaz A 
szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésére tekintettel nem ír elő alkalmassági követelményt.

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

Jelen eljárásra az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásai 
alkalmazandóak. Ahol a közbeszerzési dokumentumok írásbeli vagy írásban kifejezésre utalnak, ott a Korm. rendelet 2.§ (1) 
bekezdése alapján az írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR-ben történik. 1) Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok 
bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésben foglaltak szerint jár el. 2) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 
66. § (5) bekezdése szerint. 3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglalt 
valamennyi előírásra vonatkozóan. 4) Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdésének megfelelően előírja, hogy az ajánlatban meg kell 
jelölni: a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az
ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A nyilatkozat adott 
esetben nemleges tartalommal is csatolandó. 5) Az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 6) Az 
ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli, ezzel kapcsolatosan ajánlatkérő költségtérítést nem fizet. 7) Gazdasági 
társaság, illetve jogi személy sem az önálló ajánlattevő sem a közös ajánlatot tevő nyertesek általi létrehozását (projekttársaság) 
ajánlattevő nem írja elő és nem teszi lehetővé. 8) Az ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével. 9) 
Ajánlatkérő az eljárásban a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. §-ában foglaltak szerint adja meg. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) 
bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 
második munkanapot (tájékoztatás megküldésére). A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem benyújtásának Kbt. 56. § (3) 
bekezdés szerinti határideje ennek megfelelően az ajánlattételi határidőt megelőző második munkanapot, mint válaszadási 
határidőt megelőző második nap. 10) Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára építési és szerelési 
felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni Ajánlatkérő által előírt mértékű és 
terjedelmű felelősségbiztosításra. A jelen közbeszerzési eljárás során előírt felelősségbiztosítás mértéke legalább 50.000.000 
millió,- Ft/káresemény, 150.000.000 millió Ft/év mértékű építési, szerelési felelősségbiztosítás. Amennyiben a nyertes 
ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik a fenti kritériumokkal rendelkező felelősségbiztosítással, abban az 
esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második 
legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a 
szerződéskötés időpontjában a fenti tartalmú felelősségbiztosítással rendelkezni fog. 11) Az ajánlathoz cégszerűen aláírt árazott 
költségvetést kell csatolni a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetések beárazásával. A kiadott 
költségvetéstől formai módon eltérni nem lehet. Hasonló, vagy helyettesítő termék ajánlása lehetséges. 12) FAKSZ: dr. Morison 
Márk (01042) 13) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza. 14) Értékelés 
módszertana az ár és a teljesítési határidő minőségi kritérium értékelési részszempont esetében fordított arányosítás, a többlet 
jótállás minőségi kritérium értékelési részszempont esetében egyenes arányosítás. Pontkiosztás: 0-100. 15) Részajánlattétel 
kizárása: A beszerezés tárgyának jellege, beszerezni kívánt szolgáltatás nem teszi lehetővé a részajánlattétel lehetőségét, a 
munkaterület oszthatatlanságára és a feladat egységének műszaki jellegére tekintettel.

V.2) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához 
kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk
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