
 

FELHÍVÁS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE 

KIVITELEZÉSI MUNKÁK TÁRGYÁBAN 
 

 
Európáért Felelős és Külügyminisztérium 

 
A francia diplomáciai szolgálatok összevonása Budapesten a Francia Intézetben és a 

Kossuth Lajos tér 13-15. sz. alatti épületben 
 

I. SZAKASZ – MEGRENDELŐ

 
 
I-1) Megrendelő neve és hivatalos címe  
 
Az Európáért Felelős és Külügyminisztérium képviseletében: 
Franciaország Budapesti Nagykövetsége / Franciaország Magyarországi Nagykövete  
1062 Budapest, Lendvay utca 27. 
Magyarország 
Weboldal: http://www.ambafrance-hu.org/ 
 
I-2) Kapcsolattartó adatai 
 
Konzul 
MEYNIER Fleur 
Tel.: +36-1374-11-00 
E-mail: fleur.meynier@diplomatie.gouv.fr 
 
vagy 
 
Könyvelő 
HEITZMANN Pascal  
Tel.: +36-1-374-11-00  
Email: pascal.heitzmann@diplomatie.gouv.fr 
 
vagy 
BELHADJ Cédric (+331 43 17 62 89) / ROCHE Matthieu (+331 43 17 63 64) 
Ingatlanügyi és Logisztikai Igazgatóság / Ingatlanügyletek / 2. sz. területi szektor  
57 boulevard des Invalides, 75 700 PARIS 07 SP.  
Email: cedric.belhadj@diplomatie.gouv.fr / matthieu.roche@diplomatie.gouv.fr  
 
II. SZAKASZ – A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 
II-1) Szerződés megnevezése 
A francia diplomáciai szolgálatok összevonása Budapesten a Francia Intézetben és a Kossuth Lajos tér 13-15. sz. 
alatti épületben. 
 
II-2) Szerződés típusa 
Építési munkálatok. 
 
II-3) A teljesítés helye 
Két tételben 
 
1. tétel: Francia Intézet - Fő utca 17. – Budapest 
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A munkát egy üzemelő épületben kell elvégezni, a Francia Intézet folyamatos működése mellett. 
 
2. tétel: Kossuth Lajos tér 13-15 sz. alatti épület 5. emelete 
 
 
 
II-4) Feladat ismertetése 
 
1. tétel: Francia Intézet - Fő utca 17. – Budapest 
A munka tartalmazza a kiállítótér átalakítását a konzulátus és az igazgatási osztály befogadására (130 m

2
), és a 

4. emeleti meglevő létesítmények átalakítását a „Business France” irodáivá (70 m
2
). 

A feladat az alábbi munkák elvégzését tartalmazza: 
- 70 m

2
 területű galériaszint létrehozása 

- Válaszfalak építése (üvegezett és áttetsző) 
- Elektromos és számítástechnikai vezetékek kiigazítása 
- Fűtés, szellőzés és légkondicionálás rendszereinek kiigazítása 

 
2. tétel: Kossuth Lajos tér 13-15 sz. alatti épület 5. emelete 
A munkálatokra az épület 5. emeletén kerül sor. Jelenleg ez egy 400 m

2
 területű iroda, amely teljesen át lesz 

alakítva annak érdekében, hogy befogadja a kancelláriát és a gazdasági osztályt. 
A feladat az alábbi munkák elvégzését tartalmazza: 

- Válaszfalak, padló és mennyezet bontása és rekonstrukciója 
- Elektromos és számítástechnikai vezetékek kiigazítása 
- Több fűtési és légkondicionáló elem levétele és újrahasznosítása 

 
II-5) Opciók 
A szerződésben opciók fognak szerepelni. 
 
II-6) Tervezés 
1. tétel: 4 hónapos határidővel 
2. tétel: 4 hónapos határidővel 
 
II-7) Szerződés előirányzott kezdete 
2017. november 
 
III. SZAKASZ – JOGI, GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK 

 
 
III-1) Jelentkezés nyelve 
Francia és magyar. 
 
IV-2) Jogorvoslati eljárásokban illetékes bíróság 
A francia jogszabályokat kell alkalmazni. 
Párizsi Közigazgatási Bíróság. 
 
IV. SZAKASZ – JELENTKEZÉS 

 
A közbeszerzésnek 2 fordulója lesz: 

1- Részvételi felhívási szakasz (jelen dokumentum célja) 
2- Ajánlattételi szakasz a kivitelező ajánlattételi dokumentációja alapján 

 
IV-1) Jelentkező vállalkozás jogi formája 
Egyetlen vállalkozó (generálkivitelező). 
Ugyanaz a cég jelentkezhet csak egy tétel vagy mindkettő kivitelezésére. 
 
IV-2) Alvállalkozók 



Amennyiben a jelentkező alvállalkozóknak kívánja kiadni a munkálatok egy részét, akkor azt a jelentkezésében 
egyértelműen meg kell jelölnie. 
 
IV-3) Jelentkezők kiválasztásának szempontjai 
A dokumentációt az alábbi három szempont alapján fogják vizsgálni: 
 
1. feltétel: Pénzügyi alkalmasság és a Magyarországon történő munkavégzésre való képesség. 
2. feltétel: Emberi és technikai erőforrások 
3. feltétel: Tapasztalat és hasonló munkákban szerzett referenciák (irodafejlesztés, üzemelő helyszín…) 
 
A második fordulóra 4-8 jelentkezőt fognak meghívni műszaki és pénzügyi ajánlatot tenni. 
 
IV-4) Ajánlattevők kérdései 
A technikai vagy adminisztratív kérdéseket küldjék e-mailen a következő két címre: 
cedric.belhadj@diplomatie.gouv.fr és matthieu.roche@diplomatie.gouv.fr  
 
IV-5) A benyújtás feltételei 
 

 Jelentkezés határideje: 
2017. szeptember 11., 16:30 

 

 Jelentkezési dokumentáció tartalma: 
- Cég leírása, pénzügyi felkészültség és kompetenciák. 
- Személyi és technikai felkészültség leírása (önéletrajzok, eszközök…). 
- 10 fontosabb, 6 évnél nem régebbi referencia 

 Formai követelmények: Papíralapú és elektronikus verzió 
A dokumentáció benyújtható (postázva vagy személyesen) papíron és elektronikus formában (CD-ROM vagy 
pendrive) zárt borítékban „TILOS FELNYITNI” és „Francia diplomáciai szolgálatok összevonása Budapesten – 
Ajánlattétel” felirattal az alábbi címre: 
 

 Magyarországon történő beadásnál 
Budapesti Francia Nagykövetség 

Lendvay utca 27. 
1062 Budapest, Magyarország 

(Nyitva tartás: 8:00 - 17:00) 
 

 Franciaországban történő beadásnál 
Ministère de l’Europe et des affaires étrangères 

Direction des Immeubles et de la Logistique / Opérations immobilières 
Secteur géographique 2 

57, boulevard des Invalides 
75 700 PARIS 07 SP. 
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