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Kérjük, válaszában hivatkozzon  

ügyiratszámunkra és ügyintézőnkre! 

Üi.sz.:  DINPI/3571-     / 2022 

Ü.int.:  Márton Nikoletta 

(martonn@dinpi.hu, tel.: 0630/ 413-2557 

Tárgy: Árajánlatkérés Natura 2000 kiállítás 

tervezésére
Tisztelt Ajánlattevő! 

 

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság, vagy Ajánlatkérő) a VEKOP-4.2.1-17-

2017-00002 azonosító számú, „A természet felfedezésének élményét nyújtó bemutatóhelyek fejlesztése Natura 

2000 fajok és élőhelyek megismertetése érdekében Budapest vonzáskörzetében –II. ütem” című pályázat keretén 

belül a Jókai-kert Látogatóközpont, ezen belül a Steindl-villa épületében Natura 2000 kiállítás létrehozását 

tervezi megvalósítani. Az Igazgatóság ezúton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt céget (a továbbiakban: 

Ajánlattevő) a Natura 2000 kiállítás koncepciójának megtervezésére a felhívás és annak mellékletei alapján. Az 

ajánlatot az 5. sz. mellékletben csatolt nyomtatvány kitöltésével kérjük megadni. 

 

Ajánlatkérő neve, címe: 

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 

Ügyfélszolgálat: 1121 Budapest, Költő u. 21. 

Postacím: 1525 Budapest, Pf.: 86. 

Központi e-mail cím: dinpi@dinpi.hu 

Képviseli: Füri András Igazgató 

 

1. A beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége: 

 

Az Ajánlatkérő VEKOP-4.2.1-17-2017-00002 azonosítószámú, „A természet felfedezésének élményét nyújtó 

bemutatóhelyek fejlesztése Natura 2000 fajok és élőhelyek megismertetése érdekében, Budapest 

vonzáskörzetében – II. ütem” megnevezésű pályázat megvalósításához kapcsolódóan a Natura 2000 kiállítás 

létrehozását tervezi. Ajánlatkérő ezúton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt céget, mint ajánlattevőt (a 

továbbiakban: Ajánlattevő) az alábbiakban részletezett feltételekkel a Jókai-kert Látogatóközpont Natura 

2000 kiállításának koncepciótervezésére és kivitelezésére. 

 

A pályázatból felújításra kerülő Steindl-villában az Igazgatóság európai uniós jelentőséggel bíró, Natura 2000 

hálózatba tartozó természetvédelmi területeket, valamint Magyarország madárvilágát bemutató 

természetismereti kiállítás, foglalkoztató- és előadóterem kialakítását tervezi. A tervezett kiállítás célja, hogy a 

látogatók játékos és interaktív személtető anyagok, információs eszközök segítségével, élményszerűen 

ismerhessék meg Magyarország és a Kárpát-medence fészkelő madarait. 

 

A tervezett kiállítás elsődleges célcsoportját az óvodás és iskolás korosztály jelenti, akik számára a kiállításnak 

oktatótérként kell működnie, a kiállításra változatos tematikájú foglalkozások épülnek majd. A kiállításnak 

ugyanakkor alkalmasnak kell lennie arra is, hogy a látogatók vezetőfüzettel vagy más korszerű 

edukációs/információs eszközzel önállóan is végigjárhassák, és elsajátíthassák a kapcsolódó tudásanyagot. 

 

Az eljárás nem tartozik a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) hatálya alá. 

 

2. Az ajánlattevő kötelezettsége: 

Az árajánlat részekét az alábbiaknak megfelelő vázlatos koncepciótervet kell benyújtani. 

2.1. A kiállítás vázlatos koncepciótervének elkészítése, különös tekintettel a következőkre és figyelemmel a 

kiállítás fő mondanivalójára:  

 fő és melléküzenetek meghatározása, vázlatos arculatterv készítése; 

 tematikai egységek interpretációs üzenetének meghatározása; 
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 bemutatási helykiosztás megtervezése – a nagyobb téregységek (kiállítás és előadóterem) és a kisebb 

térrészletek funkcióinak és variabilitásának megtervezése; 

 beltéri formatervezett elemek, kiállítási eszközök és installációk tematikus-tartalmi leírása; 

 a bemutatóhely információs felületeinek, egyedi dekorációs és funkcionális elemeinek 

koncepcionális megtervezése; 

 látogatói áramlás megtervezése; 

 vázlatos látványtervek készítése; 

 elemenkénti költségbecslés; 

 

2.2. A vázlatos koncepció terv kritériumai: 

 

 Vázlatos koncepcióterv kialakításának szempontja: 

A kiállítás az Igazgatóság országos viszonylatban is egyedülálló madárpreparátum gyűjteményére 

épül. A 3. sz. mellékletben tételesen felsorolt 281 faj 484 egyede lehetőség szerint mind bemutatásra 

kerül, egyes tételek csak indoklás mellett hagyhatóak el. Az Igazgatóság minimum elvárása a 

Natura jelölő fajok és egyes kiemelkedő fajok szerepeltetése a 3. sz. melléklet szerint. 

 A tervezett beltéri formatervezett elemek, kiállítási eszközök és installációk közül 1 db arculati- és 

látványtervének elkészítése. 

 Elemenkénti költségbecslés külön mellékletben (követhető hivatkozásokkal). 

 

3. A nyertes Ajánlattevő feladatai a vállalkozási szerződésben rögzítettek szerint: 

3.1. Részletes kiállítási koncepcióterv készítése az Igazgatóság által elfogadott vázlatos koncepcióterv alapján. 

 

3.2. Kiviteli terv készítése az Igazgatóság által jóváhagyott vázlatos koncepcióterv alapján. 

 

3.3. A kiállítási elemek legyártatása, beszerzése és helyszíni installálása, a kiállítás berendezése 

 

4. A koncepció és kiviteli tervekkel szembeni általános elvárások  

 

4.1. A koncepcióterv elkészítését az Igazgatóság által összeállított szakmai megalapozó anyagra („Natura 2000 

bemutatási terv”) támaszkodva, az Igazgatóság munkatársaival szoros együttműködésben kell végezni. A 

„Natura 2000 bemutatási terv”-et jelen ajánlatkérő 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 

4.2. A kiállítás elemeit a Jókai-kert Látogatóközpont Belsőépítészeti kiviteli tervdokumentációjában 

meghatározott belsőépítészeti terveinek figyelembe vételével, a megtervezett infrastrukturális elemek és 

műszaki tartalom szerint kell megtervezni, a kivitelezést a műszaki kérdéseket illetően a látogatóközpont 

kivitelezésével megbízott vállalkozóval és az Igazgatóság munkatársaival együttműködésben, a velük folytatott 

rendszeres konzultációk alapján kell végezni.  

 

A tervezett Látogatóközpont Belsőépítészeti kiviteli tervdokumentációját a jelen ajánlatkérő 2. sz. melléklete 

tartalmazza. 

 

4.3. Az anyaghasználattal és alkalmazandó szerkezetekkel, eszközökkel szembeni alapvető elvárás a – 

Látogatóközpont működtetése szempontjából – biztonságosság és fenntarthatóság. 

 

4.4. A kiállítás tematikájával és kialakításával szembeni további elvárások: 

 az épület padlásterének bemutatási célú bevonása, a padlásokra jellemző élővilág – padláslakó 

állatfajok bemutatása (ld. vonatkozó Belsőépítészeti kiviteli tervdokumentáció); 

 opcionális jelleggel a Belsőépítészeti kiviteli tervdokumentációban szereplő madáretető és les 

megvalósítása, akár az eredeti elképzelés átalakításával is; 
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 a Keve András Madártani és Természetvédelmi Szakkönyvtár gyűjteményébe tartozó, értékes, 

digitalizált könyvek, nyomatok megjelenítése; 

 a pincetér bevonása minimalista eszközökkel, a kiállításhoz kapcsolódó témakörben 

(opcionálisan: madarak törzsfejlődéséhez, dinoszauruszokhoz kapcsolódó téma, az Igazgatóság 

gyűjteményébe tartozó dinoszaurusz lábnyom fosszília felhasználásával); 

 a fogadótérben elhelyezett, minimális épülettörténeti és Steindl-tematika; 

 a látogatóközpont földszintjére tervezett kiállítótér és foglalkoztató helyiségbe is tervezhető 

opcionálisan kiállítási elem; 

 a kiállításnak részben/egészben alkalmasnak kell lennie arra, hogy a későbbiekben egyszerű 

eszközökkel megújítható legyen; 

 fenntartható anyaghasználat és kialakítás (biztonság, tisztíthatóság, tartósság stb.); 

 a Kiviteli Tervdokumentáció műszaki tartalmával összhangban a kiállítási elemek 

akadálymentesítése valamennyi érintett csoport számára, a vonatkozó szabványok szerint. 

 A kiállítás tervezésénél a Széchenyi 2020 arculati előírásainak meg kell felelni. 

 

4.5. A kiállításnak nem kell arculatában, stílusában más igazgatósági bemutatóhelyhez igazodnia! 

 

4.6. A jóváhagyott koncepció és kiviteli terv alapján a kiállítás elemek legyártatására, a kiállítás berendezésére 

és a kiállítási elemek installálására rendelkezésre álló keretösszeg nettó 11 millió forint. 

 

5. A kiállítástervezés- és kivitelezés szakaszai, határidők: 

 részletes koncepcióterv: 2022.11.30. 

 koncepcióterv Igazgatóság általi véleményezése: 2022.12.09. 

 véglegesített koncepcióterv: 2023.01.10. 

 részletes kiviteli terv: 2023.03.17. 

 kiállítási elemek legyártatása: 2023.08.31. 

 kiállítás berendezése, elemek installálása: 2023.10.15. 

 

6. Szerzői jogok 

A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson az Igazgatóság területi korlátozás nélküli, 

határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot 

szerez az alkotás (terv) átdolgozására is. 

 

7. Kapcsolattartás, kérdések 

Az Igazgatósághoz kérdéseket írásos úton lehet intézni, amelyekre írásban válaszol, amely válaszokat 

valamennyi pályázatban részt vevő számára megküld, ill. honlapján közzéteszi. 

 

A vonatkozó tervanyag áttekintése, a projekthelyszín megtekintése és a felmerülő kérdések személyes 

megvitatása előzetes bejelentkezés esetén lehetséges.  

 

A konzultációra történő regisztráció és kapcsolattartás a kovaria@dinpi.hu e-mail címen lehetséges. 

 

8. Teljesítés helye: 1121 Budapest, Költő u. 21. 

 

9. Az ajánlatok bírálati szempontja:  

 

Az árajánlatot kérem tételesen is megadni szíveskedjen az alábbiak szerint: 

 

Tétel: nettó ár bruttó ár 

Koncepció tervezés   

Kiállítás kivitelezése elfogadott koncepció alapján   

Összesen:   
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Az árajánlat érvényessége minimum 45 nap kell legyen.  

 

A beérkezett pályázatokat a DINPI részéről öttagú bíráló bizottság bírálja el az alábbi szempontok alapján és 

módszerrel. 

 

Értékelési kritériumok: 

 1. sz. kritérium (minőségi kritérium 1.): a benyújtott vázlatos koncepcióterv kidolgozottsága, tervekhez 

való illeszkedése, ötletessége, innovativitása (súlyszám: 0,1); 

 2. sz. kritérium (minőségi kritérium 2.): a részletesen megtervezett installációs elem tervének 

kidolgozottsága, ötletessége, innovativitása (súlyszám: 0,1); 

 3. sz. kritérium (minőségi kritérium 3.): a kiállítási installációk anyaghasználatának és kialakításának 

értékelése a tartósság, javíthatóság, tisztíthatóság, olcsó üzemeltethetőség, környezeti és társadalmi 

fenntarthatóság vonatkozásában (súlyszám: 0,1); 

 4. sz. kritérium (minőségi kritérium 4.): a koncepcióban szereplő installációk akadálymentességének 

értékelése (súlyszám: 0,1); 

 5. sz. kritérium (alkalmassági kritérium): interaktív kiállítások tervezésében és kivitelezésében való 

részvétel – megvalósult kiállítások száma (súlyszám: 0,2) 

 6. sz. kritérium (ár kritérium): összességében a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (súlyszám: 0,4) 

 

Az alkalmassági kritérium teljesítésének alátámasztása a referenciamunkák rövid bemutatásával történik.  

 

Értékelési módszertan: 

 A Bíráló Bizottság tagjai a benyújtott koncepcióterveket az 1-4. sz. kritériumok esetében egyenként, 1-

5-ig terjedő skálán értékeli (1: nagyon gyenge, 5: nagyon jó). Az egyéni pontszámok átlagolásra 

kerülnek, ami alapján kritériumonként meghatározásra kerül a pályázatok közti sorrendje. A 

legalacsonyabb pontszámot elérő 1 pontot kap, a következő 2-őt és így tovább – a kapott pontszám ilyen 

módon megfelel a pályázatok közötti fordított sorrendben betöltött pozíció számának.  

 Az 5. és 6. sz. kritérium esetében a pályázatok szintén rangsorolásra kerülnek, az adott kritérium szerinti 

legkedvezőtlenebb (azaz legkevesebb referenciával bíró és/vagy legdrágább) ajánlat 1 pontot kap, a 

következő 2-őt és így tovább – a kapott pontszám ilyen módon megfelel a pályázatok közötti fordított 

sorrendben betöltött pozíció számának. 

 A kritériumok szerinti pontszámok összeszorzásra kerülnek az egyes kritériumok szerinti súlyszámmal. 

 A pályázatok végső pontszámát a kritériumok szerinti (súlyozott) pontszámok összege jelenti.  

 A nyertes a legtöbb pontot elérő pályázat. 

 

Ajánlatkérő a Ptk. 6:74. § (2) bekezdése alapján fenntartja annak jogát, hogy az ajánlattételi felhívásnak 

megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését megtagadja. 

 

 

10. Az ajánlatok érvényességének vizsgálata: 

 

Érvényes az ajánlat, ha az alábbi szempontoknak megfelel: 

 

 Az ajánlat vázlatos koncepcióterv melléklettel a határidő lejárta előtt lett benyújtva 

 Az ajánlat érvényességi idejét az ajánlaton feltüntették  

 Árajánlatában az ajánlati ár számszerűsíthető adatai: nettó ajánlati ár, ÁFA és bruttó ajánlati ár 

bontásban került megadásra. 

 Felhívjuk a figyelmét, hogy nem köthető szerződés azzal az ajánlattevővel, aki csődeljárás/felszámolási 

vagy végrehajtási eljárás alatt áll, illetve köztartozása, vagy az Ajánlatkérővel szemben lejárt 

tartozása van. 

 A nyertes ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján átlátható szervezetnek minősül. 
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11. Az ajánlat benyújtásának módja:  

 

Az ajánlatot Márton Nikoletta részére vagy elektronikusan a martonn@dinpi.hu e-mail címre, vagy személyesen 

a 1121 Budapest, Költő utca 21. címen (az Igazgatóság épületében) lehet benyújtani. A levél tárgyban az 

alábbiakat kell feltüntetni: 

 

 

„JÓKAI-KERT LÁTOGATÓKÖZPONT NATURA 2000 KIÁLLÍTÁSÁNAK TERVEZÉSE”  

– AJÁNLATTÉTEL – ” 

 

Érvénytelen az az ajánlat, mely az ajánlattételi határidő lejárta után került benyújtásra. 

 

Tájékoztatom, hogy az Önök ajánlata mellett további ajánlatokat is bekérünk. Szerződést a bírálati szempontok 

alapján legmagasabb pontszámot elérő ajánlattevővel kötünk. Az Ajánlattevő az ajánlat benyújtásával a jelen 

árajánlatkérőben foglaltakat elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a szerződés megkötésére az 

árajánlatkérőben (és a 4. sz. mellékletben található Vállalkozási Szerződés tervezetben) rögzített 

tartalommal kerül sor. 

 

Az Ajánlatkérő a Ptk. 6:74. § (2) bekezdése alapján fenntartja annak jogát, hogy az ajánlattételi felhívásnak 

megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését megtagadja. 

 

12. A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása:  

Ajánlatkérő lehetőséget biztosít hiánypótlásra. 

 

13. Az ajánlattételi határidő: 2022. 08. 31. 17:00 

 

14. Az ajánlatok bírálatának helye és ideje:  

 Helye: Ajánlatkérő 1. pontban meghatározott ügyfélfogadási irodájának címe 

Ideje: 2022. 09. 01. 10:00 

 

15. A feladat elvégzésének határideje: 2.7 pontban részletezett ütemezésnek megfelelően. 

 

Az Ajánlatkérő jogosult ajánlattételi felhívását –indokolás nélkül – 2022. augusztus 30-ig visszavonni. 

Az ajánlatok értékelését követően a nyertest rövid úton értesítjük, ezért kérem, hogy a kapcsolattartó és a 

jognyilatkozat tételére feljogosított személy nevét, és elérhetőségét az árajánlatban megadni szíveskedjék. 

16. Fizetési feltételek: 

 

 A szerződéskötésre várhatóan 2022. szeptemberében kerül sor. 

 Előleget nem áll módunkban fizetni. 

 Képviselőnk teljesítési igazolása alapján három részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult az 

alábbiaknak megfelelően: 

 1. részszámla: véglegesített koncepcióterv benyújtását és elfogadását követően. 

 2. részszámla: részletes kiviteli terv benyújtását és elfogadását követően. 

 3. részszámla: kiállítási elemek legyártatását követően. 

 Végszámla: kiállítási berendezése, elemek installálását követően. 

 

 Igazgatóság kapcsolattartójának neve: Márton Nikoletta projektmenedzser mobil: 0630/413-2557; 

martonn@dinpi.hu 
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 A számlát a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 2509 Esztergom, Strázsa-hegy címre kérjük 

cégszerűen kiállítani, melyet Igazgatóságunk a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01711813 

számláról átutalással egyenlít ki. 

 A számlán kérjük feltüntetni az alábbiakat:  

 adószám: 15325763-2-11 

 pályázati azonosító: VEKOP-4.2.1-17-2017-00002  

 Fizetési határidő: 30 nap. 
 A vállalkozói díj összegét nem érinti az a körülmény, ha az Ajánlattevő az áfa mentes körből a 

megrendelést követően kikerül. Az Igazgatóság ebben az esetben is a rögzített bruttó összeg 

megfizetésére köteles. 

 

Tájékoztatom, hogy az integritási és korrupciós kockázatok megelőzésére, elkerülésére Igazgatóságunk kiemelt 

hangsúlyt fektet. Az integritási és korrupciós kockázatok megfelelő kezelése érdekében Igazgatóságunkon az 

államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 

50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján integritás tanácsadó került kijelölésre Dr. Hegyi 

Zoltán személyében (e-mail címe: hegyiz@dinpi.hu). A szervezeti integritást sértő magatartás, 

tevékenységészlelése esetén az ezzel összefüggő bejelentések az integritás tanácsadónál tehetőek meg. 

 

Kérem, szíveskedjék jelezni azt is, ha a feladatot nem tudja vállalni. 

 

Mellékletek: 

 

 1. sz. melléklet – Natura 2000 bemutatási terv  

 2. sz. melléklet – Belsőépítészeti kiviteli tervdokumentáció 

 3. sz. melléklet – Kiállítandó preparátumok listája 

 4. sz. melléklet – Vállalkozási Szerződés tervezete 

 5. sz. melléklet – Ajánlati minta 

 

 

Budapest, 2022. augusztus 3. 

 

 

 Tisztelettel: 

 

 Füri András 

 igazgató 

 megbízásából 

 

 

 Czinege Anett 

 osztályvezető 

 

 

Kapják: 

- Címzett (e-mail: 

- Irattár 

mailto:hegyiz@dinpi.hu

