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Tájékoztató az eljárás eredményéről - Megbízási szerződés acélipari gazdasági társaság pénzügyi és adószempontú átvilágítása,
valamint vállalatértékelése tárgyban - KÉ/4974/2018

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye

I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő RészvénytársaságAK15777
Postai cím:
Pozsonyi út 56.
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Budapest
HU110
1133
Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
dr. Sirály Katalin
+36 17998330
E-mail:
Fax:
kozbeszerzes@drsk.hu
+36 17990141
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) ww.mnv.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) www.mnv.hu

I.2) Közös közbeszerzés
[ ] A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
( ) Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
( ) Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
( ) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem
kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
[ ] Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
[ ] A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Az ajánlatkérő típusa
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( ) Közszolgáltató

( ) Regionális/helyi szintű( ) Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
(x) Közjogi szervezet

( ) Egyéb:

I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
( ) Általános közszolgáltatások
( ) Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
( ) Honvédelem
( ) Szociális védelem
( ) Közrend és biztonság
( ) Szabadidő, kultúra és vallás
( ) Környezetvédelem
( ) Oktatás
( ) Gazdasági és pénzügyek
(x) Egyéb tevékenység: Vagyonkezelés
( ) Egészségügy

I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
( ) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
( ) Vasúti szolgáltatások
( ) Villamos energia
( ) Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
( ) Földgáz és kőolaj kitermelése
( ) Kikötői tevékenységek
( ) Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
( ) Repülőtéri tevékenységek
( ) Víz
( ) Egyéb tevékenység:
( ) Postai szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Megbízási szerződés acélipari gazdasági társaság pénzügyi és adószempontú átvilágítása,
valamint vállalatértékelése tárgyban

Hivatkozási
szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy79200000-6

II.1.3) A szerződés típusa ( ) Építési beruházás ( ) Árubeszerzés (x) Szolgáltatásmegrendelés
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II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: „Megbízási szerződés acélipari gazdasági társaság pénzügyi és adószempontú
átvilágítása, valamint vállalatértékelése tárgyban”
Szolgáltatás megrendelése
Fő CPV-kód:
79200000-6 Számviteli, könyvvizsgálói és adózással kapcsolatos szolgáltatások
79419000-4 Értékelési tanácsadó szolgáltatások
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll ( ) igen (x) nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 38 000 000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából
kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást
tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

II.2) A közbeszerzés mennyisége 1

II.2.1) Elnevezés: 2 Megbízási szerződés acélipari gazdasági társaság pénzügyi és adószempontú átvilágítása, valamint Rész
vállalatértékelése tárgyban
száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok): 1 2

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy
79200000-6
További tárgy(ak)79419000-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU110 A teljesítés helye: Magyarország, Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A jelen közbeszerzési eljárás célja, a Céltársaság teljes körű pénzügyi és adószempontú
átvilágítása és vállalatértékelésének elvégzése (Átvilágítás) a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott tartalommal és
átalánydíj ellenében. Az Átvilágítási feladatok elvégzését követően az Ajánlatkérő részére opcionálisan, megrendelési
kötelezettséggel nem terhelten nyújtandó további tanácsadási szolgáltatás (Tranzakciós tanácsadási szolgáltatás). Az átalánydíj
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tartalmazza mind az Átvilágítási mind pedig a Tranzakciós tanácsadási szolgáltatás díját 80%-20%-os megoszlásban.
Az Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a Tranzakciós tanácsadási szolgáltatás megrendelésére, így a 20%-os díjrészlet
megfizetésére.
Nyertes Ajánlattevő feladatai a következők:
1. Pénzügyi átvilágítás: a pénzügyi átvilágításnak ki kell terjednie az ajánlati felhívás megküldését megelőző 3
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre, valamint a 2017. évnek a vizsgálat kezdetéig lezárt hónapjaira. Átvilágítandó területek:
a. a Céltársaság bemutatása, a gazdasági környezetben elfoglalt helyzet elemzése,
b. a Céltársaság tevékenységének, piaci helyzetének elemzése a Céltársaság menedzsmentjével folytatott megbeszélés, valamint a
rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján,
c. Vevő - szállítói kapcsolatok / különös figyelemmel a kapcsolt vállalkozásokkal való kapcsolatra,
d. készletgazdálkodás keretében a termékszerkezet, a költséggazdálkodás és a fedezetelemzés alakulásának részletezése,
e. versenytársakkal történő összehasonlító elemzés,
f. a Céltársaság vagyoni helyzetének vizsgálata: vagyonszerkezet, eszközök értékelésének gyakorlata, tőkeellátottság,
g. a Céltársaság pénzügyi helyzetének vizsgálata: finanszírozás, likviditás, eladósodottság, hitelállomány, megtérülés,
visszafizetés,
h. céltartalék képzés, felhasználás gyakorlata, áttekintése,
i. jövedelmezőségi, megtérülési, hatékonysági vizsgálat,
j. a Céltársaság befektetési politikájának vizsgálata,
k. a Céltársaság költségvetési kapcsolatainak elemzése,
l. a mérlegen kívüli kötelezettségek, a biztosítékként lekötött eszközök, utolsó vizsgált időszak mérlegfordulónap utáni
eseményeinek áttekintése,
m. hosszú távú szerződések, azok hatásai a gazdálkodásra, pénzügyi helyzetre,
n. az üzleti teljesítmény, az üzleti teljesítményben rejlő kockázatok, veszteségforrások feltárása,
o. a Céltársaság pénzügyi-számviteli, nyilvántartási rendszerének, az ehhez kapcsolódó számítástechnikai háttér vizsgálata,
amennyiben a Céltársaságnál működik belső ellenőrzés, a belső ellenőrzési rendszer és a belső ellenőr jelentéseinek, valamint a
vezetői információs rendszernek a vizsgálata,
p. a Céltársaság szervezeti és működési rendszere, a humánerőforrással való gazdálkodás, menedzsment és kulcsmunkavállalók, az
érdekeltségi rendszer áttekintése.
2. Adó átvilágítás: az átvilágításnak ki kell terjednie az utolsó 5 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre az egyes adónemek (TAO,
ÁFA, SZJA és járulékok, helyi adók, kisebb adók, járulékok) tekintetében. Adókötelezettségek teljesítése, adókockázatok
felmérése.
3. Műszaki átvilágítás:
a. a jelenleg alkalmazott technológia áttekintése, minősítése, a szükséges beruházási igények,
b. a műszaki átvilágításnak az alkalmazott technológia mellett ki kell terjednie a MOA projekt esetén a 2017-ben elindított,
technológiafejlesztési és kapacitásbővítési beruházási program értékelésére, az ennek következtében bővíthető termékválaszték
meghatározására, milyen minőségi és méretű acéltermékek gyártása válik lehetővé, valamint mely ágazatok, cégek lehetnek új
termékek felvevői.
c. ugyancsak szükséges annak részletes bemutatása, hogy a minőségi acélok (nemesacélok autóipari, gépipari, védelmi ipari
célokra) gyártásához milyen további beruházáselemek szükségesek, amelyeket nem tartalmaz a jelenlegi beruházási program.
Ezeknek mekkora az időigénye és a várható bekerülési értéke.
d. a gazdaságos nemesacélgyártás vertikálisan egymásra épülő technológiai követelménye miatt a hengerműből kijövő acélt
szükséges tovább megmunkálni, kovácsolni, önteni, felület kezelni, stb. Az átvilágításnak ki kell terjednie a további feldolgozás
lehetőségeire és korlátaira a MOA projekt vonzáskörzetében, beleértve Miskolcot is.
4. Vállalatértékelés: 100%-os üzletrész cégértékének meghatározása. A vállalatértékelést tekintve az alábbi módszerek
alkalmazása szükséges az alábbiakból:
a. jövedelem alapú megközelítés - diszkontált cash flow módszer
b. eszköz alapú megközelítés
A vállalatértékelés az alkalmazott két módszer valamilyen arányú súlyozásával kialakított értéket is kell, hogy tartalmazzon.
5. Beruházás megtérülés számítás: a folyamatban levő beruházási program, illetve a minőségi acélok gyártásához szükséges
további beruházási igényként megjelölt beruházás tartalma, a megvalósítás időtartama, várható bekerülési értéke, a megvalósítás
finanszírozásának módja (saját meglévő forrás/tulajdonosi támogatás/hitel), a beruházás várható megtérülése.
6. Társadalmi-gazdasági hatáselemzés: Céltársaság hosszú távú gazdasági-iparfejlesztési és társadalmi-regionális fejlesztési
hatásainak felmérése.
A további részletkövetelményeket és az Ajánlatkérő elvárásait a Műszaki Leírás (Ajánlati Dokumentáció III. kötet) rögzíti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
[x] Minőségi szempont 1 2 20 –

www.mnvzrt.hu/print/felso_menu/palyazatok/eredmenyhirdetesek/palyazatok_kozbeszerzesek/KE_4974_2018.html

4/11

2021. 09. 30. 11:00

Nyomtatás

1 A teljesítésben részt vevő személyi állomány képzettsége és tapasztalata: az Ajánlati Felhívás 11.2. M.2.1.- M.2.5. pontjaiban
megadott szakemberek szakmai többlettapasztalata (hónap vagy darabszám) 40

( ) Költség szempont 1 20 –
(x) Ár szempont 21 – Megnevezés: Ajánlati Ár / Súlyszám: 60
[ ] Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók ( ) igen (x) nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
[ ] Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ( ) igen (x) nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ: A II.2.5) pontban meghatározott Ár értékelési szempont az alábbi 2 értékelési alszempontra bomlik:
- 1. alszempont: Megbízási átalánydíj (nettó Ft.-- az Átvilágítási feladatok teljesítésének ellenértéke), súlyszám: 50,
- 2. alszempont: Tranzakciós tanácsadási napidíj (nettó Ft/nap) (maximum a Megbízási átalánydíj 25%--a erejéig érvényesíthető),
súlyszám: 10

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
( ) A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
( ) Nyílt eljárás
[ ] Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
( ) Meghívásos eljárás
( ) Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
( ) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
( ) Tárgyalásos eljárás
( ) Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
( ) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
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( ) Versenypárbeszéd
( ) Innovációs partnerség
(x) Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
( ) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
(x) A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
( ) A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
( ) A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
( ) A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
( ) A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: 2
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
[ ] Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1

/ (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
[ ] A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
[ ] Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
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A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Megbízási szerződés acélipari gazdasági társaság pénzügyi és adószempontú
átvilágítása, valamint vállalatértékelése tárgyban
Szerződés/rész odaítélésre került (x) igen ( ) nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
( ) A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
( ) A szerződés megkötését megtagadták

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el ( ) igen (x) nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe 1

Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
PricewaterhouseCoopers Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím:
Bajcsy-Zsilinszky út 78.
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Budapest
HU110
1055
HU
E-mail:
Telefon:
Internetcímek: (URL)
Fax:

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 2 23343465-2-44
A nyertes ajánlattevő Kkv ( ) igen (x) nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
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A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 47 500 000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára
vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 38 000 000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást
tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre
vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
[x] Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát 4
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Műszaki átvilágítás, eszközalapú értékelés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár 2 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
[ ] Európai Unió
[ ] nem Európai Unió

Ország: 1

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege 2

Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:NUTS-kód:Postai irányítószám:Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcímek: (URL)
Fax:
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A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 2
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv ( ) igen ( ) nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett ( ) igen (x) nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt ( ) igen (x) nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: 1 2

Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
PricewaterhouseCoopers Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím:
Bajcsy-Zsilinszky út 78.
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Budapest
HU110
1055
HU

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 2 23343465-2-44

Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Ernst & Young Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím:
Váci út 20.
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Budapest HU110
1132
HU

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 2 12715244-2-44

Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím:
Dózsa György út 84/C.
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Budapest
HU110
1068
HU
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Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 2 11859633-2-44

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk: 2
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2
2018/01/17 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: 2
[ ] Szerződéses feltételként
[ ] Értékelési szempontként
[ ] Műszaki leírásrészeként
[ ] Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
[ ] Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: 2
[ ] Szerződéses feltételként
[ ] Értékelési szempontként
[ ] Műszaki leírás részeként
[ ] Alkalmassági feltételként
[ ] Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés: 2
[ ] A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk: 2

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/03/26 (éééé/hh/nn/)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
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_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
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