AJÁNLATKÉRÉS
1.
Az ajánlatkérés rendelkezésre bocsátásának módja:
Ajánlatkérő az ajánlatkérést és annak mellékleteit elektronikus úton egyidejűleg küldi meg az
ajánlattételre felkért gazdasági szereplőknek, továbbá Ajánlatkérő az ajánlatkérést és annak
mellékleteit
a
Magyar
Képzőművészeti
Egyetem
honlapján
(http://www.mke.hu/aktualis/palyazat) is közzéteszi.
Az eljárásban bármely gazdasági szereplő tehet ajánlatot.
2.

Az ajánlat benyújtásának határideje: 2022. május 18. napja 10:00 óra

3.
Az ajánlat benyújtásának helye és módja:
Az ajánlatot elektronikus formában a beszerzes@mke.hu e-mail címre kell megküldeni.
Kérem, hogy árajánlatában az árajánlatkérés azonosítójára szíveskedjen hivatkozni.
Kérem, hogy amennyiben a beszerzési eljárással kapcsolatosan kiegészítő tájékoztatás iránti
kérelemmel kíván élni, úgy a kérelmet szíveskedjen az árajánlatától elkülönítve, önálló
e-mailben a beszerzes@mke.hu címre eljuttatni az ajánlattételi határidőt megelőzően. Kérem,
hogy az e-mail tárgyaként a „kiegészítő tájékoztatás kérése” elnevezést szíveskedjen megadni,
illetve az e-mailben az árajánlatkérés azonosítójára és az iktatószámára szíveskedjen
hivatkozni.
Felhívom szíves figyelmét arra a körülményre, hogy a megadott ajánlattételi határidőn túl
továbbá nem az árajánlatkérésben meghatározott elektronikus levelezési címre
(beszerzes@mke.hu) beérkező árajánlatokat nem áll módomban elfogadni és értékelni.
4.
Beszerzés tárgya:
Fehér Ildikó: Pulszky Károly itáliai falképvásárlásai a Szépművészeti Múzeum számára (18931896) című könyv grafikai munkálatai
5.
Ajánlati ár:
Kérem, árajánlatát legalább 30 napos érvényességi határidővel az ajánlati kötöttség ideje alatt
az ajánlati árat megváltoztató feltétel nélkül, magyar forintban szíveskedjen megadni, úgy hogy
az tartalmazza a beszerzéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, illetve díjat.
6.
Műszaki specifikáció:
A 2. számú mellékletként csatolt Műszaki leríásban részletezettek szerint.
7.
Teljesítési határidő:
Megrendelő részéről a korrektúrafordulók válaszadására biztosított határidő 30 nap.
A korrektúra véglegesítésének határideje: 2022. október 31. napja azzal, hogy Megrendelő
előteljesítést elfogad.
Valamennyi feladat elkészítésének határideje: 2022. december 31. napja azzal, hogy
Megrendelő előteljesítést elfogad.
8.
Teljesítés módja:
A grafikai tervek digitális formában, tárhelyre feltöltve vagy pendrive-on kerülnek átadásra.
9.
Fizetési feltételek:
Teljesítésigazolási jegyzőkönyv, valamint egyösszegű számla alapján a számla kézhezvételétől
számított 30 napon belül magyar forintban (HUF), átutalással.
Késedelmes teljesítés esetén a kamat mértékére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvényben foglalt szabályok az irányadók.
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Kérem, szíveskedjen árajánlatának benyújtásával egyidejűleg – az árajánlatkérésben
meghatározott elektronikus levelezési címre történő megküldéssel – tájékoztatni, hogy
nyertessége esetén mely – hatályos cégkivonatban szereplő – fizetési számlájára teljesítse a
Megrendelő a Megrendelés ellenértékét. Kérem, hogy a tájékoztatásban a számlavezető
pénzintézet elnevezését is szíveskedjen megadni.
Tájékoztatom, hogy a Magyar Képzőművészeti Egyetem költségvetése terhére csak átlátható
szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezet részére teljesíthető kifizetés, továbbá, hogy a
valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján létrejött megrendelés semmis.
Kérem, hogy szíveskedjen kitölteni és árajánlatához csatolni a jelen árajánlatkérés mellékletét
képező átláthatósági nyilatkozatot.
A fenti tájékoztatás, illetve az átláthatósági nyilatkozat csatolásának elmaradása, illetve nem
megfelelő kitöltése nem érinti az árajánlat érvényességét, ugyanakkor Ajánlattevő nyertessége
esetén a megrendelés létrejöttéhez szükségesek.
10. Az ajánlatok bontásának ideje, értékelés időpontja:
A beérkezett árajánlatok az ajánlattételi határidő lejártát követően azonnal bontásra és
értékelésre kerülnek.
11. Bírálati szempont:
A beérkező árajánlatok közül – a műszaki leírásban meghatározott szolgáltatás ajánlata esetén
– a legalacsonyabb összegű árat tartalmazó ajánlatot benyújtó Vállalkozó kerül kiválasztásra.
12. Árajánlatkérés kapcsolattartója:
Harmat Zita
ügyvivő szakértő
Telefon: +36 (30) 158-6332
13. A megrendelés megerősítése:
Amennyiben Vállalkozó nem a megrendelésben foglaltak szerint teljesít, vele szemben az
alábbi jogkövetkezmények érvényesíthetők azzal, hogy Megrendelő hibás teljesítést nem fogad
el:
A kötbér alapja:
-

késedelmes teljesítés esetén:
amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, nem a megrendelésben
foglaltak szerint teljesít, a Megrendelő által érvényesíthető késedelmi kötbér alapja
a megrendelés (nettó) értéke;

-

a teljesítés részben vagy egészben történő meghiúsulása esetén:
amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, részben vagy egészben nem
teljesít, a Megrendelő által érvényesíthető meghiúsulási kötbér alapja a
megrendelés (nettó) értéke.

A kötbér mértéke:
-

késedelmes teljesítés esetén a megrendelésben foglaltak szerinti teljesítésre nyitva
álló véghatáridő lejártát követő naptól kezdődően a teljesítésig minden
késedelemmel érintett naptári nap után napi 1 %, maximum a meghiúsulási
kötbérnek megfelelő összeg;

-

a teljesítés meghiúsulása esetén 30 %.
A teljesítés meghiúsulásának tekinthető, ha Vállalkozó késedelmes teljesítése
esetén a megrendelésben foglaltak szerinti teljesítésre nyitva álló véghatáridőtől
számított 8 nap eltelt, vagy Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, részben vagy
egészben nem teljesít. Megrendelő ez esetben egyoldalú írásbeli nyilatkozattal
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megállapíthatja a teljesítés meghiúsulását, a meghiúsulási kötbér a nyilatkozat
közlésének napján válik esedékessé.
Megrendelő fenntartja a jogot a részben történő teljesítés visszautasítására. Ez esetben a
megrendelés (nettó) értékének alapulvételével számított meghiúsulási kötbér érvényesítésére
jogosult.
Megrendelő által a hibás teljesítés miatti teljesítés el nem fogadása – a teljesítési határidő elteltét
követően – késedelmes teljesítésnek minősül. Ebben az esetben a megrendelésben
meghatározott késedelmi kötbérfizetési feltételek megfelelően alkalmazandóak, ideértve a
kötbér alapját, mértékét és maximumát is.
A hibás teljesítés el nem fogadásából eredő, a Megrendelő késedelmi kötbér iránti igénye
érvényesítése esetén is jogosult jótállási, szavatossági igényei érvényesítésére.
A késedelmi kötbér összege a meghiúsulási kötbér összegébe beleszámít.
Bármely nem a megrendelésben foglaltak szerinti teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a
Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről,
amelyek a Megrendelőt a megrendelésben foglaltaktól eltérő teljesítés jogkövetkezményeként
megilletik.
14. Elállási jog:
Ajánlatkérő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
6:74 § (2) bekezdése alapján kiköti magának a jogot arra, hogy a bírálati szempont alapján a
legkedvezőbb árajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a megrendelést megtagadhatja.
A Ptk. 6:74 (3) bekezdése alapján Ajánlatkérő a felhívását az ajánlattételi határidőig
módosíthatja/visszavonhatja.
15. Árajánlat adása esetén benyújtandó dokumentumok:
1.
Cégszerűen aláírt árajánlat (1. számú melléklet Ajánlati lap)
2.
Cégszerűen aláírt átláthatósági nyilatkozat (3. számú melléklet)
3.
Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta másolata (a képviseleti jogosultság
ellenőrzése céljából).

3

MELLÉKLETEK

1. számú melléklet: Ajánlati adatlap
2. számú melléklet: Műszaki leírás
3. számú melléklet: Részletes átláthatósági nyilatkozat
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