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Ajánlati felhívás - Könyvvizsgálói szolgáltatás beszerzése, 2011/S 112-184908

11/06/2011    S112    Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 
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HU-Budapest: Számviteli, könyvvizsgálói és adózással kapcsolatos szolgáltatások

2011/S 112-184908

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Szolgáltatás

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1)NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

MNV Zrt. 
Pozsonyi út 56. 
Figyelmébe: Kontrolling Vagyonértékelő és Könyvszakértő Igazgatóság 
1133 Budapest 
MAGYARORSZÁG 
Tel. +36 12374112 
E-mail: info@mnvzrt.hu 
Fax +36 12374113

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe www.mnvzrt.hu

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási
ponttal/pontokkal

A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) 
Pozsonyi út 56. 
Kapcsolattartó: Ügyfélszolgálat 
1133 Budapest 
MAGYARORSZÁG 
Tel. +36 12374190 
E-mail: info@mnvzrt.hu 
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Fax +36 12374191 
Internet: www.mnvzrt.hu

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) 
Pozsonyi út 56. 
Kapcsolattartó: Iktató 
1133 Budapest 
MAGYARORSZÁG 
Tel. +36 123744001346

 

I.2)AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI

Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik 
Egyéb vagyonkezelés 
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést Nem 

 

 

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1)MEGHATÁROZÁS

II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Könyvvizsgálói szolgáltatás beszerzése. 

 

II.1.2)A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye

Szolgáltatás 
Szolgáltatási kategória száma 9 
A teljesítés helye Budapest. 

NUTS-kód HU

 

 

II.1.3)A hirdetmény a következők valamelyikére irányul

Közbeszerzés megvalósítása 
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II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5)A szerződés meghatározása/tárgya

Megbízási szerződés alapján az ajánlatkérő számára a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, és az
állami vagyonról szóló 2007. évi CVI törvény 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,
valamint az MNV Zrt. rábízott vagyon pénzügyi beszámolójának szerződésben meghatározott
felülvizsgálata és a szerződés szerinti felülvizsgálatról szóló jelentés kibocsátása. 
Ajánlatkérő számára eseti tanácsadási feladatok ellátása egyedileg meghatározott számviteli, pénzügyi
és adóügyi kérdésekben. 

 

II.1.6)Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

79200000

 

II.1.7)A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?

Nem 

 

II.1.8)Részekre történő ajánlattétel

Nem 

 

II.1.9)Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?

Nem 

 

II.2)SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

II.2.1)Teljes mennyiség

Ajánlatkérő számára a 2011, 2012. és a 2013. évre vonatkozóan a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény, és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI törvény 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, valamint az MNV Zrt. rábízott vagyon pénzügyi beszámolójának szerződésben
meghatározott felülvizsgálata és a szerződés szerinti felülvizsgálatról szóló jelentés kibocsátása. 
Az ajánlattevő számára eseti tanácsadási feladatok ellátása, egyedileg meghatározott számviteli,
pénzügyi és adóügyi kérdésekben. 
Áfa nélkül 100 000 000 HUF 
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II.2.2)Vételi jog (opció)

Nem 

 

II.3)A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE

befejezés 15.8.2014 

 

 

 

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

III.1)A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér a dokumentációban meghatározott feltételek szerint. 
Amennyiben a Könyvvizsgáló késedelmesen teljesíti a jelen szerződésben meghatározott feladatokat, a
késedelem minden egyes napjára napi 2 % kötbért köteles fizetni. 
A kötbérszámítás alapja a késedelmesen ellátott feladat nettó éves megbízási díja. A késedelmi kötbér
maximális mértéke a könyvvizsgálati tevékenységre vonatkozó nettó éves megbízási díj összesen
értékének 20 %-a. 
A szerződés Könyvvizsgálónak felróható meghiúsulása esetén: a kötbér mértéke a nettó szerződéses
érték összesen 20 %-a. 

 

III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre

Az ajánlatkérő a szerződés tárgyát képező elvégzett szolgáltatások ellenértékét a teljesítési igazolás
alapján az ajánlattevő által kiállított, és befogadható számla ellenében, átutalással fizeti meg a Kbt. 305.
§-a alapján. 

 

III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy

III.1.4)Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?

Nem 
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III.2)RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1)Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró
okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: — Kizáró
okok: 
—— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel
szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak, 
—— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, illetőleg a Kbt. 61. § (1) bekezdés
d)-e) pont tekintetében alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a) - e) pontjaiban
meghatározott kizáró okok fennállnak, 
—— Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg akinek a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a
számára erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá
tartozik, 
— A megkövetelt igazolási mód: 
Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban a Kbt.
63. § (2)-(9) bekezdés szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint a
Kbt. 61. § (1) bekezdésének hatálya alá. 

 

III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 1. A Kbt. 66. § (1)
bekezdés a) pont szerinti ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) és 10 % feletti alvállalkozónak az
ajánlati felhívás megjelenésének napjánál nem régebbi keltezésű, eredeti vagy közjegyző által
hitelesített vagy egyszerű másolatban számlavezetői nyilatkozatot kell csatolnia az ajánlattevő
valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől, amelynek (amelyeknek) valamennyi forint-, és
devizaszámlára vonatkozólag tartalmaznia kell a számlaszámok feltüntetésével, hogy: 
— a pénzügyi intézmény mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláit, 
— az ajánlattevő fizetési kötelezettségeinek a felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapban mindig
pontosan eleget tett-e, 
— az ajánlattevő számláján (számláin) a felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapban előfordult-e
sorban állás, amennyiben igen, hány napos és milyen összegű volt, mi volt az oka. 
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) és 10 % feletti alvállalkozónak a cégkivonatban feltüntetett,
és a cégkivonatban fel nem tüntetett valamennyi élő számlájára vonatkozóan csatolni kell a
számlavezetői nyilatkozato(ka)t. Az ajánlattevő (közös ajánlattevőknek) és 10 % feletti alvállalkozónak
az ajánlati felhívás megjelenésének napjánál nem régebbi keltezésű, cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell
adnia arról, hogy a csatolt cégkivonatban szereplő pénzügyi intézményeknél vezetett számlákon és az
ajánlatban megjelölt egyéb, pénzügyi intézmények által igazolt számlákon kívül más számlát nem
vezet. Szükség esetén az adott bank és számlaszám adatainak megadásával arról is nyilatkozni kell,
hogy a csatolt cégkivonatban feltüntetett számlája megszűnt. 
2. A Kbt 66. § (1) bekezdés d) pont szerint a könyvvizsgálói felelősségbiztosítás egyszerű másolatának
becsatolása. 
3. A Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pont szerint ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) és 10 % feletti
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alvállalkozónak csatolnia kell az előző 3 év teljes nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát 
Minden igazolást, dokumentumot eredetiben vagy közjegyző által hitelesített másolatban, vagy
egyszerű másolatban eredeti magyar nyelven vagy az OFFI által hitelesített fordításban kell az
ajánlatnak tartalmaznia. 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: 
1. az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó, továbbá közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők (külön-külön megfelelés) számlavezető
pénzügyi intézménye(i)nek nyilatkozata alapján megállapítható, hogy a felhívás feladásától
visszaszámított 12 hónapban bármely bankszámláján háromnál több alkalommal sorban állás
mutatkozott, vagy a felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapban fizetési kötelezettségeinek
háromnál több alkalommal nem, vagy késedelemmel tett eleget. 
2. az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó, továbbá közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők (együttes megfelelés) nem
rendelkeznek együttesen 500 000 000 HUF kárértékű könyvvizsgálói felelősségbiztosítással. 
3. az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó, továbbá közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők (együttes megfelelés) előző 3 év
valamelyikében az éves teljes nettó árbevétele nem haladja meg a 2 000 000 000 HUF-ot. 

 

III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell: 
1. az utolsó 3 lezárt üzleti évben teljesített a beszerzés tárgyával azonos könyvvizsgálói tevékenység
(éves beszámoló vagy összevont (konszolidált) éves beszámoló felülvizsgálata, auditálása és arról
független könyvvizsgálói jelentés kibocsátása) ellátására vonatkozó megbízásai alapján a teljesített
referenciamunkáinak ismertetése a Kbt. 67. § (3) bekezdés a) és Kbt. 68. § (1) pontjának megfelelően. 
A cégszerűen aláírt referencia nyilatkozatnak minimálisan tartalmaznia kell a
referenciamunka/szolgáltatás tárgyát, megnevezését, a teljesítés időpontját, helyét, szerződést kötő
másik fél megnevezését és kapcsolattartójának nevét, valamint elérhetőségét, a referencia szerint
vizsgált cég mérlegfőösszegét, továbbá a könyvvizsgálat jellegét. 
2. A Kbt. 67. § (3) bekezdés c) pontja szerint cégszerűen aláírt, becsatolt nyilatkozatot az ajánlattevő
2010. évi éves átlagos statisztikai állományi létszámáról, továbbá - ezen belül - okleveles
könyvvizsgálói képesítéssel és kamarai tagsággal rendelkező alkalmazottak létszámáról. 
3. A Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pont szerint azon szakembereknek, illetőleg vezetőknek a megnevezése,
képzettségük ismertetése cégszerűen aláírt nyilatkozatban, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a
teljesítésbe: 
— 1 fő, a feladat elvégzésének felügyeletét ellátó vezető könyvvizsgáló és 1 fő helyettes könyvvizsgáló
megnevezése, a magyar könyvvizsgálói kamarai 10 éves tagságának igazolása (könyvvizsgálói
igazolvány benyújtása, a kamarai nyilvántartásba vétel számának megadásával, továbbá 
— legalább 3 fő okleveles könyvvizsgáló megnevezése és 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező
szakember megnevezése, 
— legalább 2 fő költségvetési minősítésű könyvvizsgáló szakember megnevezése, minősítésének
igazolása. 
A szakmai gyakorlatot szakmai önéletrajzzal, a végzettséget pedig az iskolai végzettséget igazoló
okiratok egyszerű másolatával kell igazolni. A felsorolt személyek mindegyikének rendelkeznie kell a
felsorolt képesítéssel és szakmai gyakorlattal. 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) 
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Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: 
1. az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó, továbbá közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők (együttes megfelelés): 
— nem rendelkeznek az utolsó 3 lezárt üzleti évben évente legalább 3 db olyan - a beszerzés tárgyával
azonos könyvvizsgálati tevékenység (éves beszámoló vagy összevont (konszolidált) éves beszámoló
felülvizsgálata, auditálása és arról független könyvvizsgálói jelentés kibocsátása) ellátására vonatkozó -
megbízással, amelyeknél a vizsgált társaság mérlegfőösszege egyenként meghaladta az 50 000 000 000
HUF-os értékhatárt. 
2. az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó, továbbá közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők (együttes megfelelés) a 2010. évre
vonatkozó átlagos statisztikai állományi létszáma nem éri el az 50 főt, és ezen belül a kamarai tag
könyvvizsgálók létszáma nem éri el a 10 főt. 
3. A teljesítésbe az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó, továbbá közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők (együttes megfelelés) nem
rendelkeznek: 
— 1 fő, a feladat elvégzésének felügyeletét ellátó vezető könyvvizsgálóval és 1 fő helyettes
könyvvizsgálóval, akik a Magyar Könyvvizsgálói Kamarának 10 éve tagjai és rendelkeznek legalább
10 év könyvvizsgálói szakmai gyakorlattal, 
— 3 fő okleveles könyvvizsgálói képesítéssel és 3 éves könyvvizsgálói szakmai gyakorlattal
rendelkező szakemberrel, 
— legalább 2 fő költségvetési minősítésű könyvvizsgálóval. 

 

III.2.4)Fenntartott szerződések

Nem 

 

III.3)SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ
KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

III.3.1)A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?

Igen 
2007. évi LXXV. törvény a Magyar könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről,
valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről. 

 

III.3.2)A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét?

Igen 
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IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1)AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

IV.1.1)Az eljárás fajtája

Nyílt 

 

IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3)Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2)BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1)Bírálati szempontok

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok 
1. Könyvvizsgálati szolgáltatás - Rábízott vagyon - Pénzügyi beszámoló felülvizsgálata, auditálása és
arról független könyvvizsgálói jelentés kibocsátása nettó éves megbízási díj összesen HUF/év.
Súlyszám 10 
2. Könyvvizsgálati szolgáltatás - Saját Vagyon - a könyvvizsgálati szolgáltatás az éves beszámoló
felülvizsgálata, auditálása és arról független könyvvizsgálói jelentés kibocsátása) nettó éves megbízási
díj összesen HUF/év. Súlyszám 10 
3. Könyvvizsgálati szolgáltatás - Rábízott Vagyon - a könyvvizsgálati szolgáltatás az éves beszámoló
felülvizsgálata, auditálása és arról független könyvvizsgálói jelentés kibocsátása) nettó éves megbízási
díj összesen HUF/év. Súlyszám 30 
4. A tanácsadói szolgáltatás nettó óradíja (HUF) - Vezető könyvvizsgáló óradíja (HUF). Súlyszám 8 
5. A tanácsadói szolgáltatás nettó óradíja (HUF) - Okleveles könyvvizsgáló óradíja (HUF). Súlyszám 6 
6. A tanácsadói szolgáltatás nettó óradíja (HUF) - Könyvvizsgáló aszisztens óradíja (HUF). Súlyszám 6
7. A könyvvizsgálati munkaprogram kidolgozottsága - A megajánlott könyvvizsgálati munka
tartalmának, valamint a bemutatott vizsgálati módszerek értékelése, különös tekintettel az állami
tulajdonosi joggyakorlásból eredő sajátosságokra. Súlyszám 15 
8. A könyvvizsgálati munkaprogram kidolgozottsága - A megajánlott könyvvizsgálati munka
ütemezésének értékelése, különös tekintettel a folyamatos rendelkezésre állásra. Súlyszám 15 

 

IV.2.2)Elektronikus árverést alkalmaznak-e?

Nem 

 

IV.3)ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám

IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?
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Nem 

 

IV.3.3)A dokumentáció és egyéb iratok

A dokumentáció beszerzésének határideje 28.7.2011 - 11:00 
Kell-e fizetni a dokumentációért? 
Ár 31 250 HUF 
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció a fenti díj ellenében vásárolható meg. A díjat az
ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01800229 számú bankszámlájára kell átutalni,
amely a Kbt. 54. § (10) bekezdésében foglaltak szerinti feltételek esetén visszafizetésre kerül. 
A dokumentáció beszerzésének módja: Munkanapokon 9:00 órától 14:00 óráig az ajánlattételi határidő
napján 11:00 óráig a bélyegzővel ellátott banki terhelési értesítő felmutatásával az MNV Zrt.
Ügyfélszolgálatán átvehető, illetve kérelemre - az ellenérték megfizetésének igazolása mellett -
megküldésre kerül. 

 

IV.3.4)Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő

28.7.2011 - 11:00 

 

IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

magyar. 

 

IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

Időtartam napokban 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

 

IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 28.7.2011 - 11:00 

Hely

MNV Zrt. MAGYARORSZÁG, 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., 591 sz. tárgyaló.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen 
A Kbt 80. § (2) bekezdése szerinti személyek, közjegyző. 
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VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

VI.1)A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?

Nem 

 

VI.2)A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL
ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?

Nem 

 

VI.3)TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

1. Az ajánlatokat a megjelölt címre zárt, jelzés nélküli borítékban 5 db példányban (ebből 1 db
"eredeti" megjelöléssel, 4 db másolati példány) magyar nyelven kell benyújtani, további
követelményeket a dokumentáció tartalmazza. 
2. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt
terheli. 
3. Eredményhirdetés időpontja: 18.8.2011 (15:00). 
4. Az ajánlatkérő az ajánlattevők számára az ajánlattal kapcsolatos, - mind tartalmi, mind formai -
hiányosságok pótlására a Kbt 83. § szerinti teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít. Az ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a Kbt. 83. § (2) - (4) bekezdésében foglaltakra. 
5. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása a IV.2.1. pontban megadott résszempontok
alapján történik. 
Az ajánlatok 1. - 8. részszemponthoz tartozó szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszámok alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont. Ajánlatkérő az ajánlatoknak az 1.-8.
részszemponthoz tartozó szempontok szerinti tartalmi elemeit a fent meghatározott ponthatárok között
értékeli a megadott módszerrel, majd az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot
megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az ajánlatkérő a végső
pontszámokat két tizedes jegyre kerekíti. Az összességében elérhető maximális pontszám 1 000 pont. 
Az 1.-6 résszempont tekintetében az értékarányosítás módszerével történik a pontozás. 
A 7-8. résszempont a könyvvizsgálói munkaprogram kidolgozottsága, a műszaki dokumentációban
meghatározottak szerint kerül értékelésre értékelő Bizottság bevonásával. Az egyes szempontok
szerinti ajánlati elemekhez a Bizottság tagjai egymástól függetlenül, külön-külön rendelik hozzá az
értékelési skála (0-10 pont) által meghatározott értéket. Az egyes tagok értékelései alapján elért pontok
számtani átlaga adja - a súlyozást megelőző - pontszámot szempontonként. 
6. Szerződéskötés tervezett időpontja: 13.9.2011. 
7. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) b) c) d) pontjai szerinti nyilatkozatokat
(akkor is, ha nemleges tartalmúak), a Kbt. 70. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot. 
8. Az ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatához a szolgáltatás teljesítésére vonatkozó munkaprogramot. 
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9. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 
10. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körűen biztosítja, a Kbt. 83. §-ának megfelelően. 

 

VI.4)JOGORVOSLATI ELJÁRÁS

VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság 
Margit krt. 85. 
1024 Budapest 
MAGYARORSZÁG 
E-mail: kozbesz@t-online.hu 
Tel. +36 13367776 
Internet: www.kozbeszerzes.hu 
Fax +36 13367778

 

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 323. § (2)-(4)
bekezdésének megfelelően. 

 

VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől
szerezhető be

VI.5)E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:

9.6.2011

 

 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.


