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EKR000683252021V.szakasz: Az eljárás eredménye

IV. szakasz: Eljárás

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

12820/2021A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

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

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája

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

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

II.szakasz: Tárgy

Megbízási szerződés „Könyvvizsgálati szolgáltatás teljesítése a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére a 2021. és 2022. üzleti év 
vonatkozásában” tárgyában

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Könyvvizsgálati szolgáltatás 2021-2022

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Kbt. III. rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

Az ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arány szempont alapján értékeli. Az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont, két 
tizedesjegy pontossággal. 
 
Az 1. és 2. ár értékelési részszempontok esetében az alkalmazandó módszer a fordított arányosítás.  
 
Résszempontonként az ajánlatkérő részére legkedvezőbb (legalacsonyabb) árat tartalmazó ajánlat kapja a maximális tíz pontot, a 
további ajánlatok pontszámának megállapítása a fordított arányosítás képletével történik az alábbiak szerint:  
 
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax-Pmin)+Pmin 
 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
Pmax: maximálisan kiosztható pontszám 
Pmin: minimálisan kiosztható pontszám 
 
1. Könyvvizsgálati szolgáltatások (nettó éves megbízási díj Ft/2év) 
Az ajánlattevőnek ajánlatában meg kell adnia a könyvvizsgálati szolgáltatások nettó éves megbízási díját (nettó éves megbízási díj Ft
/2év), amely a felhívás II.2.4) pont 1. alpontjában, illetve a Közbeszerzési Műszaki Leírás 1. pontjában meghatározott feladatokat / 
tevékenységet foglalja magában. 
 
Az értékelés alapját a Könyvvizsgálati szolgáltatások (nettó éves megbízási díjak Ft/2év) képezi. Ezen összeget ajánlattevők kötelesek 
a Felolvasólapon ezen értékelési szempont tekintetében feltüntetni, úgy, hogy az összeget jelen Dokumentáció II. fejezet 2. sz. 
iratmintaként csatolt Könyvvizsgálati szolgáltatások díjának részletezése szerint kell megadni.  

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:

100

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

Szöveges értékelés:

1000Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Könyvvizsgálati szolgáltatások (nettó megbízási díj - Ft/ 2 év)        50 820 000 
2. Tanácsadói szolgáltatások óradíja (nettó Ft/óra)        25 000 
3. M/2.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata államháztartási szervezet 
könyvvizsgálata körében (hónapokban, 0-36 hónap)        36 
 
 
Ajánlattevő ajánlata a jogszabályokban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak megfelel, érvényes.

10907836241Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1132 Budapest, Váci 
út 20.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen
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Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

1. Könyvvizsgálati szolgáltatások (nettó megbízási díj - Ft/ 2 év)        50 820 000 
2. Tanácsadói szolgáltatások óradíja (nettó Ft/óra)        25 000 
 
Ajánlattevő ajánlata a jogszabályokban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak megfelel, érvényes és egyben a 
felhívás II.2.5) pontjában rögzítettek szerint, a legjobb ár-érték arányú ajánlat (összpontszám: 1000)

10907836241Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1132 Budapest, Váci út 20.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

 
A Felolvasólapon az ajánlati árat forintban, pozitív, egész számban kell megadni. 
 
2. Tanácsadói szolgáltatások óradíja (nettó Ft/óra) 
 
Az ajánlattevőnek ajánlatában meg kell adnia, hogy az egyedi, illetve eseti igény szerinti tanácsadói szolgáltatás tevékenységet, amely 
a felhívás II.2.4) pont 2. alpontjában, illetve a Közbeszerzési Műszaki Leírás 2. pontjában meghatározott feladatokat / tevékenységet 
foglalja magában milyen díjazásért (nettó Ft/óra) vállalja. 
 
A Felolvasólapon az ajánlati árat forintban, pozitív, egész számban kell megadni. 
 
A 3. értékelési szempont esetében az alkalmazandó módszer az egyenes arányosítás, a következő képlet szerint (előny a nagyobb):  
 
P =    (Pmax-Pmin) + Pmin 
 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa (10 pont) 
Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont) 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
 
3. M/2.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata államháztartási könyvvizsgálat körében 
(hónapokban, 0-36 hónap) 
 
Ajánlatkérő ezen értékelési szempontok esetén azt értékeli, hogy az M/2.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember az 
alkalmassági minimumkövetelményen felül hány hónap, államháztartási szervezet könyvvizsgálata körében szerzett 
többlettapasztalattal rendelkezik. Tehát a felolvasólapon az alkalmassági követelményen felüli többlettapasztalat értékét kell 
feltüntetni, egész hónapokban. Pl. ha a szakember összesen 30 hónap szakirányú tapasztalattal rendelkezik, a felolvasólapon 18 
hónapot kell feltüntetni. 
 
Ajánlatkérő nem ír elő a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti minimum vállalást. 
Ajánlatkérő a 3. értékelési részszempont esetében 36 hónap többlettapasztalat bemutatását tekinti a legkedvezőbb szintnek, amelyre 
és amelynél magasabb megajánlásra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad (10). Amennyiben 
ajánlatkérő nem ajánl meg többlettapasztalatot ajánlatkérő 0 pontot ad ezen értékelési részszempontra. 
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

A Kbt. 131. § (8) bekezdés (a) pontja a következőket rögzíti: 
"(8) A (6) bekezdéstől eltérően az ott rögzített tíz-, illetve ötnapos időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés, 
 
a) ha a nyílt eljárásban, - a c) és e) pontban hivatkozottak kivételével - a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban, a hirdetménnyel 
induló, egy szakaszból álló koncessziós beszerzési eljárásban vagy a 117. § szerint lefolytatott, egy szakaszból álló eljárásban csak egy 
ajánlatot nyújtottak be." 
 
Tekintettel arra, hogy tárgyi közbeszerzési eljárásban egy ajánlat került benyújtásra, nem áll fenn szerződéskötési moratórium.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

2021.08.26

2021.10.04
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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