
14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 

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

Hivatalos név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság 

Postai cím: Pozsonyi út 56. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1133 

 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:  

„Könyvvizsgálati szolgáltatás teljesítése a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére a 2017 - 

2018. üzleti évek vonatkozásában” 

 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  
Eljárás tárgya: „Könyvvizsgálati szolgáltatás teljesítése a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére 

a 2017 - 2018. üzleti évek vonatkozásában” 

 

Teljes mennyiség, feladat tartalma, műszaki leírás: 

1. Ajánlatkérő számára a 2017. és a 2018. évre vonatkozóan a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény, és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI törvény és a polgári törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény és az Államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet és 

a kapcsolódó jogszabályok előírásaival összhangban elkészített MNV Zrt. saját és rábízott 

vagyon éves beszámolójának törvényi követelmények szerinti felülvizsgálata, auditálásának 

elvégzése és arról független könyvvizsgálói jelentés kibocsátása az alábbiak szerint: 

o Ajánlatkérő saját vagyonáról a 2017. és 2018. üzleti évre vonatkozóan, a magyar 

számviteli törvény előírásaival összhangban elkészített éves beszámoló 

könyvvizsgálata és arról könyvvizsgálói jelentés kibocsátása. A könyvvizsgálat 

részeként a nyertes ajánlattevő elvégzi a saját vagyonról készülő éves beszámolók 

tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát, az alkalmazott 

számviteli alapelvek és az Ajánlatkérő lényegesebb becsléseinek, valamint a saját 

vagyonról szóló éves beszámoló bemutatásának ellenőrzését. A nyertes ajánlattevő 

vizsgálja továbbá, hogy az üzleti jelentés a saját vagyonról szóló éves beszámoló 

adataival összhangban van-e; 

o Ajánlatkérő rábízott vagyonáról a 2017. és 2018. üzleti évre vonatkozóan, a 4/2013. 

(I.11.) Kormányrendelet az államháztartás számviteléről szóló jogszabály előírásaival 

összhangban elkészített éves költségvetési beszámoló és üzleti jelentés 

könyvvizsgálata és arról könyvvizsgálói jelentés kibocsátása. A könyvvizsgálat 

részeként a nyertes ajánlattevő elvégzi a rábízott vagyonról készülő éves költségvetési 

beszámolók és üzleti jelentések tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen 

alapuló vizsgálatát, az alkalmazott számviteli alapelvek és az Ajánlatkérő 

lényegesebb becsléseinek, valamint a rábízott vagyonról szóló éves költségvetési 

beszámoló bemutatásának ellenőrzését. A nyertes ajánlattevő vizsgálja továbbá, hogy 

az üzleti jelentés a rábízott vagyonról szóló éves költségvetési beszámoló adataival 

összhangban van-e; 

o Ajánlatkérő saját vagyonáról, a rábízott vagyonról szóló beszámoló készítésével és 

egyéb speciális számviteli problémák megoldásával kapcsolatosan, a napi rendszeres 



munka során felmerülő kérdések körére vonatkozóan konzultációs lehetőség 

biztosítása az Ajánlatkérő számára; 

o Ajánlatkérő a könyvvizsgálathoz kapcsolódóan, a napi rendszeres munka során 

felmerülő kérdések körén túlmenően, konzultációs lehetőséget vehet igénybe a 

nyertes ajánlattevőtől; 

o Az MNV Zrt. Igazgatósága, az Állami Számvevőszék (ÁSZ), a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium, illetve a Kormány elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentés, 

előterjesztés vizsgálata abból a szempontból, hogy az abban szereplő adatok valósak-

e, illetve megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak; 

o Folyamatos együttműködés az Állami Számvevőszékkel és folyamatos 

kapcsolattartás és együttműködés az MNV Zrt-vel, igény szerint az MNV Zrt. felett 

részvényesi jogokat gyakorló Nemzeti Fejlesztési Miniszterrel, továbbá egyéb 

jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása. 

2. Ajánlatkérő számára eseti tanácsadási feladatok ellátása egyedileg meghatározott 

számviteli, pénzügyi és adóügyi kérdésekben, eseti megrendelés alapján maximum 100 óra/ 

üzleti év mértékben. A jelen pontban meghatározott keret naptári évenként értendő, annak 

kimerítése az Ajánlatkérő részéről nem kötelező. Ajánlatkérő által fel nem használt keret 

Ajánlatkérő döntése esetén a következő években, a Szerződés hatálya alatt felhasználható. 

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. mérlegfőösszege a 2016. üzleti évről készült beszámolókban:  

 

Saját vagyon: 8.093.991.000,- Ft 

Rábízott vagyon: 10.776.281.695.035,- Ft  

 

Opció:  

Az ajánlati felhívás 5. pontjában meghatározott könyvvizsgálatra vonatkozó feladatok ellátása 

opcionálisan egy évvel meghosszabbítható. 

A meghosszabbítás Ajánlatkérő jogosultsága, de nem kötelezettsége, így ennek elmaradása esetén 

nyertes ajánlattevő ajánlatkérővel szemben semmilyen követelést nem támaszthat. 

Az opcionális meghosszabbítással kapcsolatos konkrét szabályozást a szerződéstervezet tartalmazza. 

 

Nómenklatúra:  

Fő tárgy:   79.21.20.00-3 Könyvvizsgálói szolgáltatások 

 

 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) Harmadik rész 

XVII. fejezet 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: 

Uniós értékhatár alatti, összefoglaló tájékoztató közzétételével induló nyílt közbeszerzési eljárás 

(Kbt. 113. §). 

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

körülmények ismertetése:--- 

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

körülmények ismertetése: --- 

 

 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2 



A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás 

megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2017.10.25. 

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

ismertetése:--- 

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:  

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának 

indoka:--- 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 [ ] Elnevezés: Megbízási szerződés 

Az eljárás eredményes volt X  

 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 
 

Az eredménytelenség indoka:  

 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 

szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 

intézkedések ismertetése: -- 

 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 
A beérkezett ajánlatok száma: Kettő (2 db) 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 

szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

 

Érvényes ajánlattevő neve, címe, adószáma: Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. (1132 Budapest, 

Váci út 20.), 10907836-2-44 

 

Ajánlatnak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme:  

Könyvvizsgálati szolgáltatások (nettó éves megbízási díjak összesen Ft/év): 14000000,- Ft 

Tanácsadói szolgáltatások óradíja (nettó Ft/óra): 10000,- Ft 

A felhívás 17. pont M2) b) alpontjában bemutatott, a szerződés teljesítésében részt vevő szakember 

államháztartási könyvvizsgálatra vonatkozó szakmai tapasztalata: 3)31 

 

Indoklás: Fenti ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívás 

és a közbeszerzési dokumentum feltételeinek, érvényességi előírásainak. 

 

                     
1A dokumentáció 13. pontjában meghatározott 3-as értékelési részszempont esetében meghatározott szakmai tapasztalat 

(1-3. pont) alapján. 



V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal 

oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési 

pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell 

beírni.) 

   

Részszempont 
Adható pontszám alsó 

és felső határa 
Súlyszám 

1) Könyvvizsgálati szolgáltatások (nettó éves 

megbízási díjak összesen Ft/év) 
1,00 – 10,00 60 

2) Tanácsadói szolgáltatások óradíja (nettó 

Ft/óra) 
1,00 – 10,00 10 

3) A felhívás 17. pont M2) b) alpontjában 

bemutatott, a szerződés teljesítésében részt 

vevő szakember államháztartási 

könyvvizsgálatra vonatkozó szakmai 

tapasztalata 

1,00 – 10,00 30 

 

Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. (1132 Budapest, Váci út 20.) 

Részszempont Megajánlás 
Súlyozott 

pontszám 

1) Könyvvizsgálati szolgáltatások (nettó éves 

megbízási díjak összesen Ft/év) 
14000000,- Ft  600,00 

2) Tanácsadói szolgáltatások óradíja (nettó 

Ft/óra) 
10000,- Ft 100,00 

3) A felhívás 17. pont M2) b) alpontjában 

bemutatott, a szerződés teljesítésében részt 

vevő szakember államháztartási 

könyvvizsgálatra vonatkozó szakmai 

tapasztalata 

3)32 300,00 

Összesen: 1000,00 

 

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

Az adható pontszám a részszempontok esetén 1,00-10,00 pont, ahol az 1,00 pont a legrosszabb, a 

10,00 pont a legjobb érték. 

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: 

A „legjobb ár-érték arány” szempontja szerinti kiválasztásának értékelési szempontja esetén a 

módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti 

pontszámot:  

 az 1-2. részszempont esetén fordított arányosítás módszerével,  

 a 3. részszempont esetén pontozás módszerével. 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

 

                     
2A dokumentáció 13. pontjában meghatározott 3-as értékelési részszempont esetében meghatározott szakmai tapasztalat 

(1-3. pont) alapján. 



Nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma: Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. (1132 Budapest, Váci 

út 20.), 10907836-2-44 

 

Ajánlatnak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme:  

Könyvvizsgálati szolgáltatások (nettó éves megbízási díjak összesen Ft/év): 14000000,- Ft 

Tanácsadói szolgáltatások óradíja (nettó Ft/óra): 10000,- Ft 

A felhívás 17. pont M2) b) alpontjában bemutatott, a szerződés teljesítésében részt vevő szakember 

államháztartási könyvvizsgálatra vonatkozó szakmai tapasztalata: 3)33 

 

Kiválasztásának indoka:  

Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, ajánlattevő megfelel a szerződés teljesítéséhez szükséges 

alkalmassági követelményeknek és ajánlattevővel szemben a benyújtott nyilatkozatok/igazolások 

alapján a kizáró okok nem állnak fenn, továbbá ajánlattevő adta a legkedvezőbb ár-érték arányt 

megjelenítő szempont szerinti ajánlatot. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:--- 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen X nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 

az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: --- 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a 

része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:--- 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:--- 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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:--- 

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 

ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:--- 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők: 

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

 

Érvénytelen ajánlattevő neve, címe, adószáma: Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (1068 

Budapest, Dózsa György út 84/C), 10443785-2-42 

 

Érvénytelenség indoka: 

A benyújtott ajánlat / hiánypótlás a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján érvénytelen, 

tekintettel arra, hogy nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a közbeszezési 

dokumentumokban, valamint a jogszabályoknak meghatározott feltételeknek, ide nem értve az 

ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit, az alábbiakra tekintettel:  

 

Az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja valamint d) pontja alapján, miszerint 

egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint 

a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt 

formai követelményeit, továbbá az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges 

alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való 

megfelelést: 

 

                     
3A dokumentáció 13. pontjában meghatározott 3-as értékelési részszempont esetében meghatározott szakmai tapasztalat 

(1-3. pont) alapján. 



1. Az ajánlat 1-2. oldalán benyújtott Felolvasólap 3) értékelési alszempontra vonatkozó 

tartalma nincs összhangban az ajánlat 4-6. oldalán becsatolt Felolvasólap II. számú 

mellékletének K.A. szakember szakmai tapasztalatát bemutató, közbeszerzés tárgyával 

összefüggő korábbi munkák, tapasztalatok ismertetését tartalmazó táblázat tartalmával.  

 

A Felolvasólapon feltüntetett adat nem kerül alátámasztásra, a Felolvasólap II. számú 

mellékletében a közbeszerzés tárgyával összefüggő korábbi munkák, tapasztalatok 

ismertetését tartalmazó táblázatban nem mutatott be olyan szakmai tapasztalatot, amely 

alapján egyértelműen megállapítható az alábbi követelményeknek való megfelelés:  

 a beszerzés tárgyával azonos könyvvizsgálati tevékenység (éves beszámoló vagy 

összevont (konszolidált) éves beszámoló felülvizsgálata, auditálása és arról 

független könyvvizsgálói jelentés kibocsátása) végzésére vonatkozó szakmai 

tapasztalat, amely esetében  

 a vizsgált, Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, mérlegfőösszege 

meghaladta az 4.000.000.000.000,- HUF-os (más devizanem esetében az adott üzleti 

év mérlegfordulónapi záró MNB árfolyamán átváltva) értékhatárt és  

 a vizsgált társaság többségi állami tulajdonú (50 %-ot meghaladó) részvénytársaság 

volt és  

 a könyvvizsgálat során az Államháztartási számvitelre vonatkozó jogszabályok 

voltak az irányadóak. 

 

Ajánlatkérő számára a becsatolt szakmai önéletrajzból továbbá nem derül ki egyértelműen 

az alkalmassági feltételeknek való megfelelés (vö. 1 fő, a – Magyar Könyvvizsgálói Kamara 

által vezetett – könyvvizsgálói névjegyzékbe bejegyzett, államháztartási minősítésű 

könyvvizsgáló szakemberrel, aki 1 év (12 hónap)). 

 

A Felolvasólap II. számú mellékletét nem nyújtotta be olyan módon benyújtani, hogy abból 

mind az alkalmassági követelmény keretében bemutatott szakember, mind a 3-as értékelési 

részszempont tekintetében felhasználni kívánt szakmai tapasztalata konkrétan bemutatásra 

kerüljön úgy, hogy a fentiekben felsorolt és az ajánlati felhívásban, illetve közbeszerzési 

dokumentációban előírt kritériumok mindegyike egyértelműen beazonosítható legyen.  

 

2. Az ajánlat 8-9. oldalán becsatolt Tartalomjegyzék az ajánlati felhívás II./26) 1. alpontja 

alapján oldalszámokkal ellátva nem került benyújtásra. 

 

3. Ajánlatkérő észlelte, hogy az ajánlattevő – az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és 

az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által vezetett elektronikus 

nyilvántartásban megtalálható – cégkivonatának II. 1. pontjában tényleges tulajdonosként 

G.G., B.K. és H.T. szerepel, azonban az ajánlattevő által, az ajánlat 19. oldalán becsatolt 

nyilatkozatban H.T. és F.A. került megjelölésre.  

 

Ajánlatkérő a fenti hiányosságok pótlására /nem egyértemű kijelentése tisztázására felszólította az 

ajánlattevőt, de ő a hiánypótlási határidőn belül nem pótolta a fenti hiányokat, nem nyújtott be 

hiánypótlást. 

 

Tekintettel a Kbt. 71. § (6) bekezdésére, amely szerint a korábban megjelölt hiányok a későbbi 

hiánypótlások során már nem pótolhatók, ezért az ajánlatkérő – figyelemmel a Kbt. 71. § (10) 

bekezdésére – kizárólag az eredeti ajánlati példányt veheti figyelembe az elbírálás során, ha a 

hiánypótlást nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették. 

 



V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 

intézkedések ismertetése:--- 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 
VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 
Kezdete: 2018/01/09 / Lejárata: 2018/01/18 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018/01/08 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018/01/08 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:--- 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: --- 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: --- 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:--- 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:--- 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: --- 

VI.1.10) További információk:-- 

______________________________________________________________________________ 
1    szükség szerinti számban ismételje meg 
2    adott esetben 
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