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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő RészvénytársaságAjánlatkérő 
neve:

Könyvvizsgálati szolgáltatás teljesítéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000932482019
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V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

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:

2019.07.25

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

A 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

Megbízási szerződés „Könyvvizsgálati szolgáltatás teljesítése a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére a 2019 - 2020. üzleti évek 
vonatkozásában” tárgyában A részleteket a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Könyvvizsgálati szolgáltatás teljesítése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

https://www.ekr.gov.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

Kbt. III. része szerinti 113. § (1) bek. alapján összefoglaló tájékoztatás megküldésével indított, nemzeti értékhatárt elérő, hirdetmény 
közzététele nélküli közbeszerzési eljárás

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

Igen



EKR000932482019

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

1) Könyvvizsgálati szolgáltatások (nettó éves megbízási díj - Ft/év) 22 000 000 2) Tanácsadói szolgáltatások óradíja (nettó Ft/óra)
25 000 3) A felhívás M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember államháztartási könyvvizsgálatra vonatkozó 
alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 41

10907836241Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság, 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)

Az 1. és 2. ár értékelési részszempont ok 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 3. A felhívás M.2.2.) 
alkalmassági követelményre bemutatott szakember államháztartási könyvvizsgálatra vonatk o z ó alkalmasságon felüli többlet szakmai
tapasztalata (hónapokban, 0 36 hónap) Ezen minőségi értékelési részszempont esetében az alkalmazandó módszer az egyenes 
arányosítás. Jelen értékelési részszempont vonatkozásában (többlet szakmai tapasztalat hónapokban kifejezve) előírt kritérium a 
teljesítéshez minimálisan szükséges elváráson felüli előírás Ajánlatkérő részéről. Ajánlatkérő az ajánlattal benyújtott szakmai 
önéletrajzban foglaltakat veszi alapul az értékelési részszempont vonatkozásában. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 
rögzíti, hogy jelen értékelési szempont tekintetében tett megajánlás legkedvezőbb szintje 36 hónap, így ezen megajánlás és az ennél 
kedvezőbb megajánlásra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú (10) pontot ad. Ajánlatkérő a pontszámok 
meghatározását úgy végzi el, hogy a részszempont tekintetében meghatározott legkedvezőbb megajánlás és az azt meghaladó 
megajánlás esetén a maximális kiosztható pontot (10 pont) veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál (tehát a képletbe abban 
az esetben is a legkedvezőbb megajánlásként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a lekedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen 
értéknél kedvezőbb). Az ajánlatkérő részére legkedvezőbb (legmagasabb) ajánlat kapja a maximális tíz pontot, a további ajánlatok 
pontszámának megállapítása az egyenes arányosítás képletével történik az alábbiak szerint: Az egyenes arányosítás képlete: P = (
Avizsgált/ Alegjobb) x (Pmax-Pmin)+Pmin P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Alegjobb: a 
legelőnyösebbnek tekintett ajánlati elem, azaz 36 Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Pmax: maximálisan kiosztható pontszám 
Pmin: minimálisan kiosztható pontszám.

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:

Az ajánlatok értékelése során az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. ajánlattevő valamennyi értékelési 
részszempontra a legkedvezőbb 10 pontot kapja, a részszempontokhoz tartozó súlyszámmal történő felszorzás 
alapján értékelési összpontszáma 1000,00 pont.

Szöveges értékelés:

1000.00Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1) Könyvvizsgálati szolgáltatások (nettó éves megbízási díj - Ft/év) 22 000 000 2) Tanácsadói szolgáltatások óradíja (nettó Ft/óra)
25 000 3) A felhívás M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember államháztartási könyvvizsgálatra vonatkozó 
alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 41

10907836241Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság, 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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
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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:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.12.09Lejárata:2019.11.29Kezdete:

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:

Ajánlatkérő elvégezte a beérkezett ajánlatok értékelését és bírálatát és megállapította, hogy a MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT 
Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft. ajánlattevő (1054 Budapest, Báthori utca 20.) ajánlattevő a kiegészítő árindoklás
benyújtásának elmulasztására tekintettel, a Kbt. 72. § (3) bekezdése alapján ajánlattevő elmulasztotta a kiegészítő 
árindoklás-kérésben foglaltak szerint az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó tényeket, adatokat, kalkulációkat az 
ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson az 
ajánlati ár megalapozottságáról, így ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (2) bekezdés alapján, mert az aránytalanul 
alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [Kbt. 72. §]. Ajánlatkérő a MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és
Adószakértő Kft. ajánlattevő ajánlata vonatkozásában megállapította, hogy további, kiegészítő árindoklás-kérés szükséges. A 
kiegészítő árindoklás benyújtására biztosított határidőn belül a MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és
Adószakértő Kft. ajánlattevő nem nyújtott be kiegészítő árindoklást-. A MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, 
Könyvvezető és Adószakértő Kft. ajánlattevő ajánlatát kiegészítő árindoklás benyújtásának elmulasztására tekintettel, a Kbt. 72. 
§ (3) bekezdése alapján ajánlattevő elmulasztotta az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot, kalkulációt
az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson az 
ajánlati ár megalapozottságáról. Fentiek alapján ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (2) bekezdés alapján, mert az 
aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [Kbt. 72. §].

11883816241MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Korlátolt 
Felelősségű Társaság, 1054 Budapest, Báthori Utca 20.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

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

2019.11.28

2019.11.28
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.10.09 14:24:52 csonkagergo

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

Focus Audit and Advisory Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (1139 Budapest, Petneházy utca 52. II/238.) 2019. szeptember 4. napján 
nyilatkozott, hogy az ajánlati kötöttségét nem kívánja meghosszabbítani, az ajánlatát a továbbiakban nem tarja fenn. Ajánlatkérő 
megállapította, hogy a Focus Audit and Advisory Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 70. § (2) bekezdése 
alapán az az eljárás további részében figyelmen kívül hagyja.

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:




