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PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ (RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ)  

Útmutató az ajánlat elkészítéséhez 

 
A következő oldalakon találják azon mellékletek (nyilatkozatokat, adatlapok, stb.) meghatározását, am elyek az 

ajánlat benyújtásához – il letőleg annak érvényességéhez – szükségesek.  

Az ajánlatnak a fentiekre tekintettel legalább az alábbi iratokat (nyilatkozatokat, igazolásokat, más okirat okat) 

kell – lehetőleg a megadott sorrendben – tartalmaznia:  
 

 Okirat (nyilatkozat, igazolás, más okirat) megnevezése  

1.  Ajánlat előlap 

2. Tartalomjegyzék , amely a lapszámokat is tartalmazza  

3.  Ajánlati adatlap (felolvasólap)  

4.  Nyilatkozat a kizáró okok hatálya alatt nem állásról [nyilatkozatminta mellékelve] 

5.  

A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására előírt okiratok  

Az ajánlattevő számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolója (magánszemély esetén az adób e-
vallás) az  elmúlt lezárt két év vonatkozásában egyszerű másolatban.  

6.  

A szakmai alkalmasság igazolására előírt okiratok   

A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembernek (munkavállalónak) a bemutatása, illetve az  
iskolai végzettségekről,  szakmai gyakorlatról szóló igazol ások előírt másolata(i).  

7.  

A szakmai ajánlat elemei 

Ajánlattevő köteles csato lni:  

- a szakmai gyakorlatot igazoló iratokat 
- az ajánlott választékot igazoló dokumentumokat  

8.  
A szerződéstervezet szerinti felelősségbiztosítás meglétének igazolása  (a szerződés tárgya 

szerinti tevékenységi körre kiterjedő felelősségbiztosítási kötvény másolata vagy ilyen felelősség-
biztosítás megkötésére irányuló, biztosítótól származó szándéknyilatkozat)  

9. 
A szerződéstervezet szerinti óvadék biztosításának igazolása (nyilatkozat óvadék készpénz-
ben vagy átutalással való teljes ítéséről vagy banktól származó bankgarancia szándéknyilatkozat)  

10.  
Cégkivonat vagy a társaság bejegyzéséről/nyilvántartásba vételéről szóló okirat (eredetiben vagy 
másoltban)  

11.  
Aláírási címpéldány (aláírás-minta) vagy magánszemély esetén aláírási nyilatkozat (eredetiben 
vagy másolatban)  

12. 
Nyilatkozat a szerződéstervezetről és a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadásáról 
[nyilatkozatminta mellékelve] 

13. Ajánlattevők együttműködési megállapodása (konzorciumi ajánlattétele esetén)  

 

Alkalmatlan az ajánlattevő pénzügyi, gazdasági szempontból valamennyi rész tekintetében , ha az 
éves beszámolói alapján a mérleg szerinti eredménye az utolsó két pénzügyileg lezárt üzleti év mind egyikében 
negatív volt.  

 

Alkalmatlan az ajánlattevő szakmai szempontból valamennyi rész tekintetében , ha nem von be a telje-
sítésbe legalább 1 fő középfokú vendéglátó -ipari végzettséggel és a szakmában eltöltött legalább 1 éves gyakorlat-
tal rendelkező szakembert,  aki a bérelt helyszínen üzemeltetett vendéglátó tevékenység ellátásában részt vesz .  
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Az ajánlattevőnek az előírt óvadék (kaució) biztosításáról nyilatkoznia kell (készpénzes vagy átutal ásos 

teljesítés esetén), vagy csatolnia kell a bank erre irányuló szándéknyilatkozatát (bankgaranciával való teljesítés 
esetén).  

Készpénzes vagy átutalásos teljesítés esetén a készpénz átadásának vagy az átutalás teljesítésé nek a szerződés-

kötést megelőzően meg kell történnie úgy, hogy az óvadék összege a szerződéskötésig már a Bérbeadó rendelk e-
zésére álljon. Bankgaranciával való teljesítés esetén a bank nyilatkozatát legkésőbb a szerződéskötésre rendelk e-
zésre kell bocsátani,  az  a szerződés elválaszthatatlan részét képezi.  

A bankgarancia akkor megfelelő, ha a Bérbeadó nevére (javára) van kiállítva; legalább a Bérlő ajánlat ában 
meghatározott összegre szól; korlátozás nélküli, feltétlen és visszavonhatatlan; a felszólítástól szá mított 5 (öt) 
banki nap alatt igénybe vehető; a szerződés teljes időtartamára és további 5 (öt) banki napra szól (futa midő). 
Fentieken túlmenően a bankgarancia levélnek tartalmaznia kell azt, hogy a pénzintézet kötelez i magát, hogy a 
Bérbeadó első írásbeli felszólítására, a Bérlő esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva, azonnal kifizeti a 
Bérbeadónak a megjelölt összeget a jogviszony vizsgálata nélkül, a pénzintézet saját kötelezettsége alapján. 
Ugyancsak szerepelnie kell a szövegben, hogy a garancia visszavonhatatlan.  

Az óvadék az egyes részek tekintetében kötött 3 éves időtartamára bankgaranciával teljesíthető olyan módon 

is, hogy a Bérlő az előírt feltételeknek megfelelő bankgaranciát 3 évnél rövidebb, de legalább 12 hónapos időtar-
tamokra biztosítja azzal, hogy ebben az esetben vállalnia kell azt, hogy amennyiben a 3 évnél rövidebb időtar-
tamra, de legalább 12 hónapra szóló bankgarancia érvényességi idejének lejártát megelőzően legalább 15 nappal 
nem kerül meghosszabbításra, úgy a Bérbeadó jogosult a bankgaranciában meghatározott teljes összeg lehívására 
(érvényesítésére). Az ilyen módon esetlegesen lehívott (érvényesített) óvadékkal a Bérb eadó a szerződés megszű-
nését követően 30 napon belül a Bérlő felé elszámol.  

 
A szerződéstervezet elfogadásáról szóló nyilatkozattal összefüggésben megjegyezzük, hogy előre kitöltött 

és aláírt szerződést nem kell benyújtani, de az ilyen szerződés benyújtása nem helyettesíti a fenti nyilatkozat meg-
tételét.   

 
Az ajánlatté tel nyelve: magyar. Erre tekintettel az  ajánlatban szereplő bármilyen nem magyar nyelvű doku-

mentum, irat , igazolás kizárólag annak hiteles magyar nyelvű fordításával,  illetőleg annak egyszerű m ásolatban 
történő csatolásával együtt nyújtható be. A hiteles magyar nyelvű fo rdítás nélkül benyújtott nem magyar nyelvű 
iratot a Kiíró a bírálat során úgy tekinti, mintha azt nem csatolták vo lna.  

 
Az ajánlatot 1 eredeti és 4 másolati példányban kell benyújtani, előlappal, a lapszámokat is tartalmazó tart a-

lomjegyzékkel ellátva, kötött vagy fűzött formában, roncsolá smentesen megbonthatatlan módon, zsinórral át-
fűzve és átkötve; zárt – roncsolásmentesen nem nyitható – borítékban vagy dobozban, „Ajánlat”, „MNM Vár-
múzeuma Várkávézó üzemeltetése” –  „Csak az ajánlattételi határidő lejártakor hivatalos eljárás keretében bont-
ható fel!” felirattal; cégszerűen aláírva, és az  összes oldalt folyam atos sorszámozással és a jobb alsó sarokban 
cégszerű aláírással ellátva. A benyújtott ajánlat példányainak borítólapján fel kell tüntetni az ajánlat „eredeti” és 
„másolat” megjelölését, eltérés esetén az eredeti példány az irányadó. Az ajánlat eredeti példányában minden 
iratanyagnak eredetinek, vagy közjegyző által hitelesített más olatnak kell lennie.  

 
A zárt csomagoláson  tehát az  alábbiaknak kell szerepelniük:  

(1)  hivatkozás a pályázat tárgyára („AJÁNLAT” – „MNM VÁRMÚZEUMA VÁRKÁVÉZÓ ÜZEM ELTE-

TÉSE”)  

(2)  ajánlattevő neve, székhelye megjelölése,  

(3)  figyelmeztetés ezzel a szöveggel: CSAK AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ LEJÁRTAKOR HIVATA-

LOS ELJÁRÁS KERETÉB EN BONTHATÓ FEL!  

Ezen előírásoknak nem megfelelő, lezáratlan csomagolásban benyújtott ajánlatot a Kiíró nem fogad el!  

Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által tett olyan hiba -

kiigazításokat, amely(ek)et az  ajánlatot aláíró személy(ek) külön elláttak a kézjegyükkel.  
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Az ajánlatnak az ajánlattételi határidőig , azaz 2018. január 15. 12.00 óráig a Kiíró pályázati felhívásban 
megjelölt címére (Magyar Nemzeti Múzeum Gazdasági Igazgatóság Titkárság, 1053 Budapest, Magyar utca 40., 
II. emelet) meg kell érkeznie.  

A határidőn túl érkezett ajánlatot a Kiíró érvénytelennek minősíti. A késedelmesen beérkező ajánlat eset ében a 

késedelem okát és felelősét a Kiíró nem vizsgálja, de az iratcsomagot felbont atlanul megőrzi. A Kiíró kizárólag 
azokat az  ajánlatokat tekinti az  előírt határidőre beérkezettnek, amelyek a pályázati felhívásban meghatározott 
helyre az előírt határidőig megérkeznek. A nem erre a helyre benyújtott ajánlatoknak a bontás helysz ínére kés e-
delmesen történő beérkezéséért a Kiíró nem vállal felelő sséget.  

 
A beérkezett ajánlatok nyilvános bontására : 2018. január 15-én 13:00 órai kezdettel kerül sor. Az ajánla-

tok bontásáról jegyzőkönyv kerül felvételre, amely minden ajánlattevő részére átadásr a (megküldésre) kerül.   
Az eljárás eredményének kihirdetésére: 2018. január 22. (hétfőn) kerül majd sor. Az eljárás 
eredményének kihirdetésére telefaxon vagy elektronikus úton, ezt követően postai úton fog sor kerülni.  A pá-
lyázat eredményét a Kiíró az elbírálást követő nyolc napon belül írásban közli valamennyi ajánlattevővel.  

 

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2018. február 1. 10.00 óra. 

Amennyiben a Kiíró részéről bármelyik fenti időpont módosításra kerülne, úgy erről megfelelő időben, írá s-

ban, valamennyi ajánlattevő egyidejűleg értesítést kap.  
 

Kiíró fenntartja a jogát arra, hogy  

1.)  a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén vagy, ha a szerződéskötés a nyertes ajánlattevővel egyéb okból me g-
hiúsul,  avagy a felek azt megszüntették vagy felbontották, úgy az eljárás soron következő helyezettjével kös-
sön szerződést,  

2.)  az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. Kormányrendelet 39. § (2) -(3) bekezdése alapján az 

elbírálási határidőn belül minden érvényes ajánlatot benyújtott ajánlattevő meghívása me llett tárgyalást tart-
son, vagy egyetlen ajánlattevő esetén – amennyiben tárgyalás tartását nem tartja szükségesnek – felhívja az  
ajánlattevőt pályázati ajánlata módosít ására,  

3.)  a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő lejárta előtt visszavonja, amirő l a pályázati felhívás közlés ével 

megegyező helyeken az ajánlattételi határidő lejárta előtt hirdetményt tesz közzé,  

4.)  bármely, a pályázati felhívásban és a pályázati dokumentációban meghatározott határidőt egyoldalúan, az  
ajánlattevők megfelelő értesítése mellett módosítson – megfelelő értesítésnek minősül az értesítés e-mailen, 
faxon, futár útján vagy ajánlott tértivevényes postai küldeményként az ajánlattevő által megadott bármely 
elérhetőségi címre történő megküldése,  

5.)  a jelen eljárás alapján kötött szerződés 1 (egy)  havi felmondási idővel történő rendes felmondásának jogát 

akkor, ha a jogszabályi feltételek változása vagy a Kiíró lényeges gazdasági érdekei azt indokolttá teszik.  
 

 
A bírálat/pontozás módszerének ismertetése  a 2-3. részszempont vonatkozásában 
 

A 2-3. részszempontokat (szakmai ajánlatokat) a Kiíró a pontozásos módszerrel bírálja el, az  alábbiakban isme r-
tetettek szerint.  

 

2-3. részszempont 

lehetséges minősítés adható pontszám  

nem megfelelő  1 

elfogadható  2,5 

elvárható/megfelelő  5 

jó  7,5 

kiemelkedően jó  10 
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A 2-3. részszempontokat (szakmai ajánlatokat) a Kiíró által felállított Bíráló Bizottság közreműködésével ér-

tékeli.  

A kávézó üzemeltetési gyakorlat (I. rész 2. részszempont) bemutatása során az ajánlattevő(k)nek részletesen be 
kell mutatnia a korábbi hasonló tárgyú üzemeltetési tevékenységét, különös figyelemmel a jelen pályázat során 
elvárt minőségi jellemzőkre (kiszolgálás, humán erőforrás igény, választék, stb.).   

Az ajánlott választék minősége (I. rész 3. részszempont) bemutatása során az ajánlattevő(k)nek részletesen be 
kell mutatnia az ajánlott választékot, különös tekintettel a Kiíró által elvárt,  a pályázati felhívásban megjelölt 
összetevőkre (hideg/meleg italból, üdítőből, ásványvízből, teából és kávéból álló italválaszték , valamint h i-
deg/meleg ételeket, édes süteményből és más édességből álló ételválaszték).  

Ajánlatkérő a szakmai ajánlat(ok) alapján értékeli azok kidolgozottságát, teljes körűségét , illetőleg azt, hogy 
az(ok) milyen mértékben biztosítják a Kiíró által elvárt m inőséget. A fentiek szerinti tartalmat magában foglaló 
legteljesebb szakmai ajánlat – az adott rész és adott részszempont tekintetében – kerül a legmagasabb pon t-
számmal értékelésre.  

A benyújtott szakmai ajánlat(ok), javaslatok, referenciák értékelése, pontozása során ) a Kiíró által felállí-
tott Bíráló Bizottság a legteljesebbként („kiemelkedően jó”) értékelt ajánlatot 10 ponttal, míg a legkevésbé k i-
dolgozottnak értékelt („nem megfelelő”) tervet tartalmazó ajánlatot 1 ponttal értékelhetik, a fenti táblázatb a 
foglalt minősítések – amelyek tekintetében a Kiíró által felállított Bíráló Bizottság tagjai egyfajta értéksorrendet 
is felállíthatnak, de több azonos értékelési kategóriát és pontszámot is kioszthatnak – alkalmazásával.  

A szakmai ajánlatokat az ajánlat(ok)hoz kell csatolni,  illetve annak részeként kell benyújtani.  
 

  


