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HU-Budapest: Számviteli, könyvvizsgálói és adózással kapcsolatos szolgáltatások
2011/S 214-348730
Tájékoztató az eljárás eredményéről
Szolgáltatásmegrendelés

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
MNV Zrt.
Pozsonyi út 56.
Címzett: Kontrolling Vagyonértékelő és Könyvszakértő Igazgatóság
1133 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 12374112
E-mail: info@mnvzrt.hu
Fax: +36 12374113
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe www.mnvzrt.hu

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik

I.3)Fő tevékenység
Egyéb: vagyonkezelés
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I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
Könyvvizsgálói szolgáltatás beszerzése.

II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma 9: Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
A teljesítés helye: Budapest.
NUTS-kód HU1

II.1.3)Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
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.

II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
79200000
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II.1.6)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 41 000 000 HUF
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
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 asszisztens óradíja (HUF). Súlyszám
6
7. A könyvvizsgálati munkaprogram kidolgozottsága - A megajánlott könyvvizsgálati munka
tartalmának, valamint a bemutatott vizsgálati módszerek értékelése, különös tekintettel az állami
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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 árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem

IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Elnevezés: Könyvvizsgálói szerződés.
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
16.9.2011

V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3

V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.
Váci út 20.
1132 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 14518100
Fax: +36 14518199
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V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke
Érték: 100 000 000 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke
Érték: 41 000 000 HUF
Áfa nélkül

V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

VI.2)További információk:
— A nyertes ajánlattevő tartozik-e a mikro-, kis-, vagy középvállalkozói kategóriába. Kbt. 70. §. (2).
A nyertes ajánlattevő nem tartozik a mikro-, kis-, vagy középvállalkozói kategóriába.
— az ajánlattevők nevét, címét (részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti bontásban):
—— Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. (MAGYARORSZÁG, 1132 Budapest, Váci út 20.),
— KPMG Hungária Kft., (MAGYARORSZÁG, 1139 Budapest, Váci út 99.),
—— BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. 1126 Budapest, Nagy Jenő u. 10. és a Mazars Kft.
(MAGYARORSZÁG, 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.) közös ajánlattevők,
—— DELOITTE Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., (MAGYARORSZÁG, 1068 Budapest, Dózsa
György út 84/c.),
—— PriceWaterhouseCoopers Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft (MAGYARORSZÁG,
1077 Budapest, Wesselényi utca 16.).

VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
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1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: kapcsolat@kt.hu
Telefon: +36 13367746
Fax: +36 13367723

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől
szerezhető be
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: kapcsolat@kt.hu
Telefon: +36 13367746
Fax: +36 13367723

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
3.11.2011

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
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