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I. szakasz: Ajánlatkérő

www.mnv.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

+36 14578041Fax:+36 14578040Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.mnvzrt.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 12374168Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő RészvénytársaságAjánlatkérő 
neve:

Batthyány család levéltári oklevelek megszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
eljárás - EKR000433912021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz
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14077340244
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Budapest HU110 1133

Zilahi Gréta

ZilahiGreta@mnv.hu +36 12374400

www.mnvzrt.hu

Szterényi Ügyvédi Iroda 18115927241

Fő Utca 14-18.

Budapest HU110 1011

Nép Adrienn
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IV. szakasz: Eljárás

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

2021.04.14

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Lásd VI.1.10) pontban.

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

II.szakasz: Tárgy

Szerződés meghatározása: Adásvételi Szerződés. 
Tárgya: Batthyány család 1945-ig a körmendi kastélyban őrzött regisztrált levéltári okleveleinek a magyar állam javára történő 
megszerzése. 
Batthyány család által 1945-ig a körmendi kastélyban őrzött, 520 darab regisztrált levéltári oklevele magában foglalt a Heimiana 
sorozatból 141 oklevelet, a Memorabilia sorozatból 297 oklevelet, az Acta Antiqua sorozatból 48 oklevelet, a Majorátus sorozatból 2 
oklevelet, további 32 oklevélen pedig nem található régi jelzet (továbbiakban együtt: Batthyány-Oklevelek).

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Batthyány család levéltári oklevelek megszerzése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

II. rész, XV. fejezet szerinti eljárás.

Uniós Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

Batthyány Ádám (1014 Budapest Dísz Tér 4.; 8276202659); Dr. Batthyany Ferenc (1055 Budapest Falk Miksa Utca 5. 4. em/3; 
8265093756); Veronika Batthyany-Strattm (1010 Bécs Habsburgergasse 6; 58/7270) közös ajánlattevő. 
Végleges ajánlati ár (EUR): 5 600 000. 
Közös ajánlattevő ajánlata, hiánypótlása, végleges ajánlata és igazolása érvényes, megfelel a felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, valamint közös ajánlattevővel szemben a 
benyújtott nyilatkozatok/igazolások alapján a kizáró okok nem állnak fenn és közös ajánlattevő adta az értékelési szempontokra 
figyelemmel a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot.

8276202659Batthyány Ádám, Magyarország 1014 Budapest, Dísz Tér 4

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Ajánlatkérő az ajánlatot a „legalacsonyabb ár” értékelési szempont szerint értékeli a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint, 
figyelemmel a Kbt. 100. § (5) bekezdésére.

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

Batthyány Ádám

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Batthyány Ádám (1014 Budapest Dísz Tér 4.; 8276202659); Dr. Batthyany Ferenc (1055 Budapest Falk Miksa Utca 5. 4. em/3; 
8265093756); Veronika Batthyany-Strattm (1010 Bécs Habsburgergasse 6; 58/7270) közös ajánlattevő. 
Végleges ajánlati ár (EUR): 5 600 000. 
Közös ajánlattevő ajánlata, hiánypótlása, végleges ajánlata és igazolása érvényes, megfelel a felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, valamint közös ajánlattevővel szemben a 
benyújtott nyilatkozatok/igazolások alapján a kizáró okok nem állnak fenn.

8276202659Batthyány Ádám, Magyarország 1014 Budapest, Dísz Tér 4

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

2021.06.21

2021.06.21
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: 
Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján:  
A közbeszerzés tárgyát képező Batthyány család 1945-ig a körmendi kastélyban őrzött regisztrált levéltári oklevelek három 
természetes személy közös tulajdonában áll, melyre tekintettel közös tulajdonuk alapján szükséges minhárom személy együttes 
felhívása. 
A tulajdonjog kizárólagos jognak minősül, a „tulajdonost tulajdonjogának tárgyán – jogszabály és mások jogai által megszabott 
korlátok között – teljes és kizárólagos jogi hatalom illeti meg.” (Ptk.5:13.§ [A tulajdonjog]).

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:


	javax: 
	faces: 
	ViewState: stateless


	form1: form1
	form1:resultcselekmenyek_sortDir: 
	form1:resultcselekmenyek_sortKey: 


