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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:340538-2012:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Szobrászok által nyújtott szolgáltatások
2012/S 207-340538
Tervpályázati kiírás
A tervpályázati kiírás a következő irányelv hatálya alá tartozik: 2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Országgyűlés Hivatala
Kossuth Lajos tér 1-3.
Címzett: Közbeszerzési Főosztály, MAGYARORSZÁG, 1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19. VI. em. 617. iroda
1055 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 14416498
E-mail: kozbeszerzes@parlament.hu
Fax: +36 14416497
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.parlament.hu/
További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett
kapcsolattartási pont(ok)
I.2)

Az ajánlatkérő típusa
Egyéb: Törvényhozó szerv hivatala

1.3)

Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

1.4)

Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A tervpályázati eljárás tárgya/a projekt meghatározása
II.1)
Meghatározás
II.1.1)

A kiíró által a tervpályázati eljáráshoz/projekthez rendelt elnevezés:
Művészeti tervpályázat a Budapest V. kerület, Kossuth Lajos téren elhelyezésre kerülő Zala György által
készített, gróf Andrássy Gyulát ábrázoló lovas szobor bronz főalakja valamint a posztamens oldalán
elhelyezendő bronz domborművek rekonstrukciójához.

II.1.2)

Rövid meghatározás:
A budapesti Kossuth Lajos tér rekonstrukciójáról szóló 61/2011. (VII. 13.) OGY határozat alapján a budapesti
Kossuth Lajos tér, mint az Országgyűlés épületének előterében Magyarország alkotmányos főterének szerepét
betöltő terület méltó kialakítása érdekében szükséges a tér képzőművészeti arculatának 1944. előtti állapot
szerinti visszaállítása.
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A tervpályázat célja (tárgya) a leendő szobrász művész (szobrászcsoport) alkotó(k) kiválasztása annak
érdekében, hogy a lehető leghitelesebben lehessen rekonstruálni gróf Andrássy Gyula bronz lovas szobrát és
mellékalakjait a megsemmisült Zala György-féle szoborról készült rekonstrukciós terv alapján.
A tervpályázati eljárás arra irányul, hogy a tervpályázati eljárást követően Ajánlatkérő hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárásban válassza ki a művészeti szolgáltatás nyújtóját oly módon, hogy a bírálóbizottság által
ajánlattételre felhívni javasolt több díjazott valamelyikével kösse meg a szerződést az Ajánlatkérő.
A feladat nem terjed ki a vasbetonból és kőből készülő talapzat rekonstrukciós munkáira.
II.1.3)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
92312230

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)
A résztvevők/részvételre jelentkezők kiválasztásának szempontjai:
1/A) A művészeti tervpályázat résztvevője - pályázó - (a pályamű szerzője) az a természetes személy lehet:
— aki jelen kiírásban meghirdetett feladat elkészítésére (művészeti szolgáltatás nyújtására) vállalkozik,
— aki azzal, hogy a pályaművét benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek
elfogadta,
— aki a pályázat szerzőjét(it) - a pályázathoz csatolt lezárt borítékban - név szerint megnevezte,
— akivel szemben, illetve aki által megnevezett szerző(k)re a tervpályázati eljárások szabályairól szóló
305/2011. Korm. rendelet 13.§-ban előírt kizáró okok egyike sem áll fenn,
— a tervpályázat résztvevőjének társszerzője, munkatársa az lehet, akivel szemben a 305/2011. Korm. rendelet
13.§-a szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.
1/B) A tervpályázat résztvevője - pályázó - az a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany
lehet:
— amely jelen kiírásban meghirdetett feladat elkészítésére (művészeti szolgáltatás nyújtására) vállalkozik,
— amely azzal, hogy a pályaművét benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezően
elfogadta,
— amely a pályázat szerzőjét(it) - a pályázathoz csatolt lezárt borítékban - név szerint megnevezte,
— amely gazdálkodó szervezet (jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany) a pályázat
eredményhirdetésének időpontjában a szerzőkkel a pályázati feladat megvalósítására érvényes szerződéses
megállapodással, vagy munkaszerződéssel rendelkezik,
— amellyel szemben, illetve amely által megnevezett szerző(k)re a tervpályázati eljárások szabályairól szóló
305/2011. Korm. rendelet 13.§-ban előírt kizáró okok egyike sem áll fenn,
— a tervpályázat résztvevőjének munkatársa az lehet, akivel szemben a 305/2011. Korm. rendelet 13.§-a
szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.
2) Ajánlatkérő a tervpályázati eljárást követő közbeszerzési eljárásban - legalább a következő alkalmassági
minimumkövetelményeket fogja előírni:
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság minimumkövetelménye:
— Ajánlattevőnek pénzügyi intézménytől származó nyilatkozattal igazolnia kell, hogy rendelkezik legalább
egy pénzforgalmi számlával, amelyen a tervpályázati eljárást követő közbeszerzési eljárást megindító felhívás
megküldésétől visszafelé számított kettő évben volt forgalom [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1)
bekezdés a) pont].
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményei:
A tervpályázati eljárást követő hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban alkalmatlan Ajánlattevő,
ha nem rendelkezik:
— a szakmai követelmények kiadásáról szóló 16/1994. (VII. 8.) MKM rendeletben meghatározott szakmai
követelményeknek megfelelő bronzműves és szoboröntő szakképesítéssel vagy szakirányú felsőfokú
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végzettséggel, szakképzettséggel (vagy ezzel egyenértékű, külföldi tanintézetben szerzett szakképesítéssel,
végzettséggel, szakképzettséggel) bíró szakemberrel,
— a szakmai követelmények kiadásáról szóló 16/1994. (VII. 8.) MKM rendeletben meghatározott szakmai
követelményeknek megfelelő szobrász szakképesítéssel vagy szakirányú felsőfokú végzettséggel,
szakképzettséggel (vagy ezzel egyenértékű, külföldi tanintézetben szerzett szakképesítéssel, végzettséggel,
szakképzettséggel) bíró szakemberrel,
— a tervpályázati eljárást követő közbeszerzési eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított
három évre vonatkozóan egy referenciával, amely legalább életnagyságú, köztéren felállított bronzszobor
mintázására vonatkozik és egy referenciával, amely legalább életnagyságú, köztéren felállított bronzszobor
bronzöntésére vonatkozik (a mintázási és a bronzöntési referencia nem kell, hogy ugyanarra a szoborra
vonatkozzon) [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pont],
— a teljesítéshez rendelkezésre álló bronzöntő műhellyel.
Amennyiben az ajánlatkérő a tervpályázati eljárást követő közbeszerzési eljárás során, a tisztességtelen piaci
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. §-a, vagy
az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését
észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, köteles azt - a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai
szerint - jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak.
A jelen tervpályázati eljárás során benyújtott pályamű szerzőjének (szerzőinek) a tervpályázati eljárást követő
közbeszerzési eljárás eredményeként (nyertesség esetén) kötendő szerződés teljesítésében részt kell vennie
(venniük).
3) A bírálóbizottság a tervpályázatból kizárja:
a) a határidő után benyújtott pályaművet, bontás nélkül;
b) azt a pályaművet, amely a dokumentációban meghatározott tartalmi követelményeket nem teljesíti;
c) a titkosságot a 305/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 5. § (2) bekezdés a) és b) pontja értelmében sértő
pályaműveket;
d) azt a pályaművet, amelynek szerzőivel szemben a 13. § értelmében kizáró ok áll fenn;
e) azt a pályaművet, amelynek benyújtója nem felel meg a részvételi feltételeknek.
A bírálóbizottság a bírálatból kizárhatja a formai követelményeket nem teljesítő - feltéve, hogy a formai hiba a
pályamű bírálatát ellehetetleníti - vagy a hiányos pályaműveket.
III.2)

Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: igen
— bronzműves és szoboröntő,
— szobrász.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.2)

A már kiválasztott résztvevők neve

IV.3)

A pályázatok (pályaművek) elbírálási szempontjai:
A pályaműként benyújtott rajz és szobrászati mintadarab képzőművészeti minősége, a pályázó rajz- és
mintázási tudásának, a rekonstrukciós feladatra való felkészültségének bizonyítása.

IV.4)

Adminisztratív információk

IV.4.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
481/2012

IV.4.2)

A szerződéssel kapcsolatos dokumentumok és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei
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A dokumentáció beszerzésének határideje: 12.11.2012 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: igen
Ár: 76 200 HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértéke - 60 000 HUF + ÁFA, vagyis bruttó 76 200 HUF
- megfizethető az I.1 pontban feltüntetett címen átvehető postai készpénz-átutalási megbízással, vagy az
Országgyűlés Hivatala Magyar Államkincstár 10032000-01400805-00000000 számú bankszámlájára történő
átutalással.
IV.4.3)

A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 12.11.2012 - 10:00

IV.4.4)

A pályázat (pályamű) benyújtására történő felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.4.5)

Az a nyelv/azok a nyelvek, amelye(ke)n a projektek vagy a részvételi kérelmek elkészíthetők
magyar.

IV.5)

Díjak és a bíráló bizottság (zsűri)

IV.5.1)

Díj(ak)ra vonatkozó információk:
Sor kerül díj/díjak odaítélésére: igen
az odaítélendő díjak száma és értéke: A pályaművek díjazására legfeljebb nettó 1 000 000 HUF áll
rendelkezésre.
A díj legnagyobb összege: nettó 300 000 HUF.
Díjak száma: a Bírálóbizottság döntése határozza meg.
A Bírálóbizottság a beérkezett pályázatok (pályaművek) bírálati szempontok szerinti egymáshoz viszonyított
értéke alapján a fentiek figyelembevételével határozza meg a díjak összegét.
A díjazott pályaművek az ajánlatkérő tulajdonába kerülnek, azokat az ajánlatkérő részben vagy egészben
további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja.
A díjak összege magában foglalja a megszerzett felhasználási jogokért járó díjazást illetve a pályaművek
tulajdonjogának ellenértékét is. A díjak elosztása ennek figyelembevételével történik.

IV.5.2)

Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok
A Bírálóbizottság döntése alapján a kiíró a pályázat eredményének kihirdetését követő 8 munkanapon belül
kifizeti a pályázati díjakat.
Ajánlatkérő költségtérítést nem fizet pályázók részére.

IV.5.3)

A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést a pályázat nyertesével
vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg: igen

IV.5.4)

A bíráló bizottság döntése
A bíráló bizottság döntése kötelező a kiíró számára: igen

IV.5.5)

A bíráló bizottság tagjainak neve
1. Melocco Miklós szobrászművész, a bizottság elnöke
2. Zsigmond Attila iparművész, a bizottság szakmai titkára
3. Benedek György szobrászművész
4. Boross Géza művészettörténész
5. Farkas Ádám szobrászművész
6. Nagy Zoltán
7. Wachsler Tamás, a Steindl Imre Program programvezetője

VI. szakasz: Kiegészítő információk
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VI.1)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

VI.2)

További információk:
1) A titkosság:
1.1) A tervpályázatot a titkosság biztosításával kell lefolytatni.
1.2) A titkosság biztosítása érdekében:
a) a pályaművet tartalmazó csomagot, az egyes munkarészeket jeligével, névaláírással ellátni, vagy egyéb, a
titkosságot sértő módon megjelölni nem szabad, és a pályamű nem tartalmazhat olyan utalást sem, amelyből a
szerző személyére vagy munkahelyére következtetni lehet;
b) a pályázó, a pályázat szerzőjének (szerzőinek), a munkatárs(ak) nevét, lakcímét, székhelyét, telefonszámát,
fax-számát, e-mail címét, valamint a tervpályázati eljárásban kapcsolattartásra kijelölt személy nevét, címét,
telefonszámát, fax-számát, e-mail címét a pályaműhöz lezártan kell csatolni;
c) a díjazásban vagy megvételben részesített pályaművek szerzőinek adatait a bírálóbizottság csak a bírálat és
a zárójelentés lezárását követően ismerheti meg és hozhatja nyilvánosságra;
d) a díjazásban, megvételben vagy költségtérítésben nem részesített pályaművek szerzőinek adatait a pályázó
felhatalmazása nélkül a bírálóbizottság nem ismerheti meg, azokat nem hozhatja nyilvánosságra.
2) Az eljárás nyelve a magyar, a csatolandó dokumentumokat magyar nyelven kell elkészíteni.
3) A pályamű a tervpályázati dokumentációban található címzéslap valamint az ajánlatkérő által a pályázó
rendelkezésére bocsátott doboz, papír rajzhenger, csomagolóanyag felhasználásával nyújtható be. A
pályaművet tartalmazó dobozon, papír rajzhengeren és a zárt borítékon (külső felületen) egy olyan - három
betűből és három számjegyből álló - kódot kell feltüntetni, ami semmilyen módon nem alkalmas a pályázó
(szerző) beazonosítására. A pályaművet tartalmazó csomagot, az egyes munkarészeket jeligével, névaláírással
ellátni, vagy egyéb, a titkosságot sértő módon megjelölni nem szabad, és a pályamű nem tartalmazhat olyan
utalást sem, amelyből a szerző személyére vagy munkahelyére következtetni lehet.
A pályázatokat (pályaműveket) a következő címre kell benyújtani: Országgyűlés Hivatala Közbeszerzési
Főosztály, H-1358 Budapest, Széchenyi rkp.19. VI. em. 617. iroda. A pályaművek sérülése kockázatának
elkerülése végett kérjük, hogy ne postai úton küldjék meg azokat, ugyanakkor a titkosság feltételeinek
(305/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 5. §) betartása érdekében a pályaművet tartalmazó dobozt (csomagot)
ne a szerző hozza be Ajánlatkérőnek, illetve a dobozt (csomagot) kézbesítő személynek hívják fel a figyelmét a
titkosság követelményeire, különösen arra, hogy a pályázó, pályamű szerzője (szerzői) nevét, kilétét ne fedje fel
Ajánlatkérő előtt.
4) A tervpályázaton a pályázó csak egy pályaművel vehet részt.
5) A pályázónak a pályaművéhez a lezárt borítékban csatoltan nyilatkoznia kell, hogy a kiírásban és a
dokumentációban megfogalmazott követelmények szerint a meghirdetett feladat elkészítésére (művészeti
szolgáltatás nyújtására) vállalkozik.
6) A dokumentációban ajánlatkérő rendelkezik arról, hogy a díjazott pályaművekkel kapcsolatban mely
felhasználási jogokat szerez meg, a pályázó - a titkosság követelményeinek betartásával - a pályaművéhez
csatoltan nyilatkozni köteles ezen felhasználási jogok átruházásáról.
7) A díjazást nem nyert pályaművek tekintetében Ajánlatkérőt a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
18. § (1)-(2) bekezdése szerinti rögzítés joga és a rögzítésről történő másolat készítésének joga, továbbá a
kiállítás joga, valamint a pályamű fényképének kiadványban történő megjelentetésének (illetve nyilvánosság
számára hozzáférhetővé tételének) joga, illeti meg.
A pályázó azzal, hogy pályaművét benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek
elfogadja, ideértve azt is, hogy a pályamű benyújtásával pályázó (szerző) a jelen pontban foglalt
felhasználásokat, felhasználási jogokat az Ajánlatkérő részére engedélyezi és erre tekintettel a díjazásban nem
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részesített pályamű szerzőjének (szerzőinek) adatai megismerésére, neve (nevük) nyilvánosságra hozatalára a
bírálóbizottságot, Ajánlatkérőt felhatalmazza.
8) Az eljárásban való részvétel feltétele a dokumentáció megvásárlása. A dokumentáció az ellenértéke
kifizetésének igazolását (készpénzátutalási megbízás eredeti feladóvevényének bemutatása vagy az átutalás
teljesítése banki igazolásának bemutatása) követően az I.1 pontban megadott címen vehető át a kiírás
közzététele napjától a pályázatok (pályaművek) benyújtásának határideje lejártáig, munkanapokon hétfőtől
csütörtökig 8.30-15.30 óráig, pénteken 13.00 óráig, az ajánlattételi határidő lejárta napján az ajánlattételi
határidő lejártáig.
9) A pályamű:
A pályázók két munkarészt készítsenek el és nyújtsanak be:
a) Neobarokk stílusú, Zala György stílusát idéző lófejet ábrázoló gipsz szobor vagy féldombormű. A szobor
méretét az határozza meg, hogy az sérülésmentesen, de a dobozt kitöltve beleférjen az ajánlatkérő által a
pályázó rendelkezésére bocsátott 75 X 57 X 40,5 cm méretű dobozba. (Figyelem! Az ajánlatkérő által a pályázó
rendelkezésére bocsátotthoz képest más doboz, papír rajzhenger, csomagolóanyag használata a pályázatból
való kizárást eredményez a titkosság feltételeinek betartása érdekében!) Az elbírálás alapja a pályázó mintázási
és rekonstrukciós képessége, a képzőművészeti minőség.
b) B/0 méretű papírra vagy kartonra, szabadon választott szabadkézi rajztechnikával készült monochrom
grafikai ábrázolás az eredeti Zala György féle Andrássy-lovasszoborról. A rajz a dokumentáció részét képező
fotók alapján készüljön a ló marmagasságában felvett tetszőleges irányú perspektivikus nézőpontból.
10) A pályaműhöz (a titkosság feltételeinek betartásával) lezárt borítékban nyilatkozatot kell csatolni, amely
tartalmazza a pályázó nevét, székhelyét (címét), telefonszámát, fax-számát, e-mail címét, valamint a
tervpályázati eljárásban kapcsolattartásra kijelölt személy nevét, címét, telefonszámát, fax-számát, e-mail címét,
továbbá tartalmazza a pályamű szerzőjének (szerzőinek), a munkatárs(ak) nevét, címét, telefonszámát, faxszámát, e-mail címét.
VI.3)

Jogorvoslati eljárás

VI.3.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: http://www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593

VI.3.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelem a 2011.
évi CVIII. törvény (Kbt.) 137. § (3)-(8) bekezdéseiben foglaltak alapján megállapított határidőn belül, legkésőbb
azonban a jogsértés megtörténtétől számított 90 napig nyújtható be a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz.

VI.3.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
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Internetcím: http://www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593
VI.4)

E hirdetmény feladásának időpontja:
24.10.2012
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