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Magyarország-Budapest: Könyvvizsgálói szolgáltatások
2014/S 103-181042

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

BVK Holding Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK10181
Városház utca 9–11.
Címzett: dr. Mészáros Tamás
1052 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 13271665
E-mail: kozbeszerzes@bvkholding.hu, meszaros.tamas@bvkholding.hu
Fax:  +36 13271877
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe: www.bvkholding.hu
További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett
kapcsolattartási pont(ok)

I.2) Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény

I.3) Fő tevékenység
Egyéb: vagyonkezelés (holding)

I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen
Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK15889
Népfürdő u. 38-40.
1138 Budapest
MAGYARORSZÁG
Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK16138
Fiumei út 16.
1086 Budapest
MAGYARORSZÁG
BTI Nemeskő és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:181042-2014:TEXT:HU:HTML
www.bvkholding.hu
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Kozma u 3-5.
1108 Budapest
MAGYARORSZÁG
FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
AK09238
Eötvös u. 21.
1067 Budapest
MAGYARORSZÁG
FŐKERT Nonprofit Zrt.
AK02405
Dob utca 90.
1073 Budapest
MAGYARORSZÁG
FŐKERT Mérnökiroda Beruházási és Tervezési Korlátolt Felelősségű Társaság
Dob utca 90.
1073 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tahi Faiskola és Dísznövénytermesztő- Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Tahi-Nagykert 050/3 hrsz.
2022 Tahitótfalu
MAGYARORSZÁG
Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK02451
Alföldi u. 7.
1081 Budapest
MAGYARORSZÁG
Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
AK16202
Ipacsfa u. 19.
1186 Budapest
MAGYARORSZÁG
Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK02431
Kalotaszeg u. 31.
1116 Budapest
MAGYARORSZÁG
FŐTÁV-KOMFORT Épületenergetikai Szolgáltató és Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Kalotaszeg u. 31.
1116 Budapest
MAGYARORSZÁG
DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK17493
Szőlő u. 38.40.
1034 Budapest
MAGYARORSZÁG
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II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
A BVK HOLDING Zrt. és a konszolidációs körébe tartozó egyes leányvállalatai számára könyvvizsgálati
tevékenység ellátása 2014. évtől kezdődően.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma 9: Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
A teljesítés helye: Az ajánlatkérő szervezetek székhelyei, telephelyei.
NUTS-kód HU101,HU102

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Megbízási szerződés a BVK HOLDING Zrt. , a BGYH Zrt., a BTI Zrt. a BTI Nemeskő Kft., az FKF Zrt., a
FŐKÉTÜSZ Kft., a Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a DHK Zrt., a FŐTÁV-
Komfort Kft., a Főkert Nonprofit Zrt. a Tahi Faiskola Kft., a FŐKERT Mérnökiroda Kft. és az FTSZV Kft. számára
végzett könyvvizsgálati tevékenység ellátására vonatkozóan.
Ajánlatkérő teljesítéssel kapcsolatos elvárásait a dokumentáció tartalmazza.

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
79212000

II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

II.1.8) Részek
A beszerzés részekből áll: nem

II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség:
Az ajánlati felhívás II.1.5. pontjában megjelölt 13 társaság egyedi, valamint a BVK HOLDING Zrt. összevont
(konszolidált) éves beszámolójára vonatkozó könyvvizsgálati feladatainak ellátása a dokumentációban
meghatározott feltételek szerint:
- A Társaságok félévente elkészülő mérlegéről és eredménykimutatásáról véleményalkotás, amely
véleményalkotás nem minősül könyvvizsgálatnak. Ezen feladat elvégzésére elsőként 2014. első félévétől
kezdődően kerül sor. Ennek alapján az érintett időszakok a következők: 2014. I. félév (a DHK ZRt. kivételével),
2015. I. félév. A feladat elvégzésének határideje előreláthatóan tárgyév augusztus hónapjának 31. napja.
- A Társaságok 2014. december 31-ével végződő évre vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
előírásaival összhangban elkészített éves beszámolójának könyvvizsgálata és arról könyvvizsgálói jelentés
kibocsátása (a DHK ZRt. kivételével). A végleges könyvvizsgálói jelentés kibocsátásának végső határideje
előreláthatóan 2015. február 28.
- A Társaságok 2015. december 31-ével végződő évre vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
előírásaival összhangban elkészített éves beszámolójának könyvvizsgálata és arról könyvvizsgálói jelentés
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kibocsátása. A végleges könyvvizsgálói jelentés kibocsátásának végső határideje előreláthatóan 2016. február
28.
- A BVK HOLDING Zrt. 2014. és 2015. december 31-ével végződő évre vonatkozó, a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény előírásaival összhangban elkészített összevont (konszolidált) éves beszámolójának
könyvvizsgálata és arról könyvvizsgálói vélemény kibocsátása előreláthatóan 2015. március 31-ig, illetve 2016.
március 31-ig.
- A DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató ZRt. negyedévente elkészülő mérlegének és
eredménykimutatásának vizsgálata a 2410. témaszámú, „Az évközi pénzügyi információknak a gazdálkodó
független könyvvizsgálója által végrehajtott átvilágítása” standarddal összhangban és arról átvilágítási jelentés
kibocsátása a munkarendben meghatározott határidőig. Ennek alapján az érintett időszakok a következők:
2015. I. negyedév, 2015. I-II. negyedév, 2015. I-III. negyedév.

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: igen
A lehetséges meghosszabbítások száma: 1
Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a
további szerződések tervezett ütemezése: 
hónapban: 24 (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 24 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér a dokumentációban részletezettek szerint.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 130. § (1) bekezdésében és a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. §
(1) bekezdésében előírtaknak megfelelően a dokumentációban rögzített ütemezésben banki átutalással
történik. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának
alkalmazására.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő lehetővé teszi, de nem követeli meg közös ajánlatot tevő nyertesek esetén gazdasági társaság
létrehozását.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: igen
A különleges feltételek meghatározása: - a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi
CCXXXVII. törvény,
- a 250/2000. (XII.24.) Kormányrendelet,
- a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény,
- a villamosenergiáról szóló 2007. évi LXXXVI törvény,
- a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény,
- a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény.

III.2) Részvételi feltételek
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III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1)
bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott
kizáró ok hatálya alatt áll.
Igazolási mód: a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 2-11. §-ai szerint.
Ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe az 56. § (1)
bekezdése hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más
szervezet nem tartozik ugyanezen kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatkérő a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtásával összefüggésben felhívja a figyelmet a
310/2011 (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakra.
A nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról is, hogy a letelepedése
szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 56.§ (1) és (2) bekezdésben foglalt egyes kizáró okok hiányának
igazolására mely igazolások felelnek meg és azokat mely bíróság, hatóságok bocsátják ki, illetve arról, ha
valamely, a Kbt. 56.§ (1) és (2) bekezdésben rögzített kizáró okra vonatkozóan a letelepedése szerinti ország
jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást.
Nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy a
letelepedése szerinti országban milyen köztartozások felelnek meg a Kbt. 56.§ (1) bekezdés e) pontjában
foglalt köztartozásoknak (központi adó, vám, társadalombiztosítási járulék) és ezeket milyen szervezetek tartják
nyilván.
A nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevőnek az ajánlatban 310/2011. (XII.23.) Korm.r. 4.§-ban foglaltak
szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56.§ (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Ajánlattevőnek, alvállalkozónak és az alkalmasság igazolása érdekében igénybe vett gazdasági szereplőnek az
általa tett, jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot kell csatolniuk.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P.1.Ajánlattevőnek a
310/2011. (XII.23) Kormány rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerint ajánlatához csatolnia kell a saját
vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti utolsó kettő lezárt üzleti évre vonatkozó éves beszámoló részét
képező mérlegét és eredmény kimutatását (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja
közzétételét). Ajánlattevőnek az éves beszámoló ezen adatait nem szükséges az ajánlatához csatolni abban
az esetben, ha a kért dokumentumok a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetők, ez esetben a
beszámoló adatait ajánlatkérő ellenőrzi.
Ha ajánlattevő a Kormányrendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az
ajánlatkérő által előírt teljes időszakra vonatkozóan, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését,
az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (könyvvizsgálati tevékenység) származó árbevételről szóló
nyilatkozattal jogosult igazolni.
P.2. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell
cégszerűen aláírt nyilatkozatát az előző kettő üzleti évre (2012-2013) vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából
(könyvvizsgálati tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről évenként, attól
függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
P.3. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés d) pontja alapján csatolnia kell a
szakmai felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolását.
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Ha ajánlattevő 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti irattal azért nem
rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében
a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban
előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett
egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
Amennyiben ajánlattevő más szervezet erőforrásaira támaszkodik, úgy ajánlatában meg kell jelölni ezt
a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt (követelményeket), melyek igazolása érdekében a ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is)
támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon
köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy
a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.
Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a Kbt.
55. § (6) bekezdése szerinti esetekben támaszkodhat, ebben az esetben a ajánlatához csatolni kell a Kbt. 55. §
(6) bekezdése szerinti iratokat is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1.Az eljárásban alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben a saját vagy
jogelődje jegyzett tőkéjének összege az utolsó kettő lezárt üzleti év (2011-2012) egyikében, vagy mindkét évben
meghaladja a saját tőkéjének összegét.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés esetében amennyiben ajánlattevő a számviteli
jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban,
mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, ajánlattevő alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt
a közbeszerzés tárgyából (könyvvizsgálati tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított -
árbevétele nem érte el a nettó 30 000 000,- Ft-ot.
P.2. Az eljárásban alkalmatlan ajánlattevő, ha az előző kettő üzleti év (2012-2013) általános forgalmi adó nélkül
számított közbeszerzés tárgya szerinti (könyvvizsgálati tevékenység) árbevétele nem érte el évente a nettó 30
millió Ft-ot.
P.3. Az eljárásban alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik könyvvizsgálati szolgáltatás ellátására
vonatkozó, legalább 50 millió Ft/év kártérítési értékű szakmai felelősségbiztosítással.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon
pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkozhatnak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. Az előírt alkalmassági
követelményeknek ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is
megfelelhetnek, a közöttük fennálló jogi kapcsolat jellegétől függetlenül.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23) Kormány rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja szerint ajánlatához
csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évből származó, a közbeszerzés
tárgya szerinti könyvvizsgálati tevékenységének (független könyvvizsgálói jelentés elkészítése) ismertetését
figyelemmel, a 310/2011. (XII.23) Kormány rendelet 16. § szakaszának előírásaira.
A referenciának legalább a következőket kell tartalmaznia:
- a szolgáltatás tárgya,
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe és kapcsolattartójának elérhetősége,
- a teljesítés ideje,
- az ellenszolgáltatás összege,
- továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
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M.2. A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja alapján azon szakemberek megnevezése,
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe, különösen
azok bemutatásával, akik a minőség-ellenőrzésért felelősek.
Az ismertetőhöz csatolni kell a szakértők végzettséget és az alkalmassági követelmény körében teljesített
szakmai gyakorlatát ismertető szakmai önéletrajzot a szakember által saját kezűleg aláírva, illetve a szakember
rendelkezésre állási nyilatkozatát. A szakmai gyakorlat ismertetése során meg kell jelölni, hogy a szakértő
mely szervezetnél, milyen időtartam alatt szerzett szakmai tapasztalatot és röviden ismertetni kell a gyakorlat
körében ellátott feladatait. Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint
más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti esetekben támaszkodhat, ebben az esetben
ajánlatához csatolni kell a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti iratokat is
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevő alkalmatlan, ha
M.1.1. nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évből származó, összesen
legalább hat darab, független könyvvizsgálói jelentés elkészítéséről szóló, szerződésszerűen végzett
referenciával, amely olyan gazdasági társaság éves beszámolójára vonatkozik, melynek saját tőkéje a vizsgálat
évében elérte a 10 000 000 000 HUF-ot és árbevétele a 30 000 000 000 HUF-ot meghaladta, továbbá
M.1.2. nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évből származó, összesen
legalább egy darab, független könyvvizsgálói jelentés elkészítéséről szóló, szerződésszerűen végzett
referenciával, amely közszolgáltatást végző gazdasági társaság éves beszámolójára vonatkozik,
M.1.3. nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évből származó, összesen
legalább öt darab, független könyvvizsgálói jelentés elkészítéséről szóló, szerződésszerűen teljesített
referenciával, amely olyan - legalább három tagvállalatból álló - cégcsoport összevont (konszolidált) éves
beszámolójára vonatkozik, melynek összevont (konszolidált) saját tőkéje a vizsgálat évében elérte a 80 000 000
000 HUF-ot és összevont (konszolidált) árbevétele az 100 000 000 000 HUF-ot meghaladja, továbbá
M.1.4. nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évből származó, összesen
legalább három darab, független könyvvizsgálói jelentés elkészítéséről szóló, szerződésszerűen végzett
referenciával, amely olyan gazdasági társaság éves beszámolójára vonatkozik, mely éves beszámolóját a
hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. Rendelet alapján készíti.
Ajánlattevő alkalmatlan, ha
M.2.1. nem rendelkezik legalább 2 fő egyetemi vagy főiskolai végzettségű és minimum 3 éves könyvvizsgálói
tapasztalattal rendelkező, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által „főfoglalkozású”-ként (azaz tagsági jogát nem
szüneteltetőként) nyilvántartott szakemberrel, továbbá
M.2.2. nem rendelkezik legalább 5 fő egyetemi vagy főiskolai végzettségű, okleveles könyvvizsgálói
minősítéssel rendelkező és minimum 2 éves könyvvizsgálói szakmai gyakorlattal bíró szakértővel, továbbá
M.2.3. nem rendelkezik legalább 2 fő egyetemi vagy főiskolai végzettségű és cégcsoport(ok)
könyvvizsgálatában minimum 2 éves szakmai gyakorlattal bíró, továbbá érvényes könyvvizsgálói kamarai
tagsággal rendelkező szakértővel (ezen alpontban megjelölt alkalmassági követelménynek való megfelelés
igazolható olyan személy bemutatásával is, aki az ajánlatban az M.2.1. vagy az M.2.2. pont szerinti
szakértelemmel rendelkező személyként szerepel), továbbá
M.2.4. nem rendelkezik legalább 1 fő egyetemi vagy főiskolai végzettségű és a hitelintézetekről és pénzügyi
vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény hatálya alá tartozó szervezet könyvvizsgálatában
minimum 2 éves szakmai gyakorlattal bíró, továbbá érvényes könyvvizsgálói kamarai tagsággal rendelkező
szakértővel (ezen alpontban megjelölt alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolható olyan
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személy bemutatásával is, aki az ajánlatban az M.2.1. vagy az M.2.2. pont szerinti szakértelemmel rendelkező
személyként szerepel).
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az előírt
alkalmassági követelményeknek ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló jogi kapcsolat jellegétől függetlenül.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: igen
A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a
könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény.

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és
képzettségét: igen

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 ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: 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

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 7.7.2014 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
7.7.2014 - 10:00

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

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 7.7.2014 - 10:00
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Hely:
1052 Budapest, Városház u. 9-11., Bank szárny III. emelet 302. tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 62.§-ában foglaltak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

VI.3) További információk
1.) Az ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
2.) A dokumentáció a Kbt. 83. § (6) bekezdése alapján térítésmentes, és teljes terjedelmében elektronikusan
hozzáférhető a www.bvkholding.hu honlapon a Magunkról, Közérdekű adatok, III. Gazdálkodási adatok oldalon.
A Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy
ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, melyről a
dokumentációhoz mellékelt átvételi elismervényt elektronikus úton meg kell küldenie ajánlatkérő részére a
kozbeszerzes@bvkholding.hu és másolatban a meszaros.tamas@bvkholding.hu e-mail címekre.
3.) Az ajánlat első oldala a „Felolvasólap” legyen, amelyen a következőket kell szerepeltetni a Kbt. 62. §
(3) bekezdése szerint: az ajánlattevő nevét, székhelyét, valamint az ellenszolgáltatás összegét, mint az
értékelési szempont alapján értékelésre kerülő számszerűsíthető főbb adatot. Bármilyen, az ajánlatban
szereplő eltérés vagy ellentmondás esetén ajánlatkérő a Felolvasólap adatait tekinti mérvadónak! Ajánlatkérő a
dokumentációban iratmintát bocsát az ajánlattevők rendelkezésére.
4.) Az ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében konzultációs lehetőséget biztosít az
ajánlattevők számára. A konzultáció helye és ideje: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., Bank szárny III. emelet
302. tárgyaló, 11.6.2014. napja., 10.00 órai kezdettel.
5.) Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen nyilatkoznia kell a Kbt. 40.§ (1) bekezdéséről. A nyilatkozatokat
nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni.
6.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdése szerint.
7.) Az ajánlatot az ajánlattevőknek roncsolás-mentesen nem bontható formában kell benyújtaniuk 2 példányban
(egy eredeti papír alapú példány valamint 1 az eredeti papír alapú példánnyal mindenben egyező digitalizált
példány elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható CD-n vagy DVD-n, de nem módosítható
formátumban). Kérjük továbbá, hogy az ajánlattevő tegyen cégszerűen aláírt nyilatkozatot a tekintetben, hogy
az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik.
Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által tett
hibakiigazításokat, mely esetben az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személynek, vagy személyeknek
a kézjegyükkel kell ellátniuk. Az ajánlatok csomagolásán fel kell tüntetni „BVK HOLDING Zrt. könyvvizsgálat”,
továbbá „Az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!” szöveget.
Az ajánlat részletes formai és tartalmi követelményeit a dokumentáció tartalmazza.
8.) Ajánlatkérő az eljárás nyertesével köt szerződést. A nyertes visszalépése esetén az ajánlatkérő az ajánlatok
értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést, ha őt az
ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerint eljárva.
9.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd
által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy
írja alá, csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazását. Adott esetben csatolni kell

www.bvkholding.hu
mailto:kozbeszerzes@bvkholding.hu
mailto:meszaros.tamas@bvkholding.hu


HL/S S103
30/05/2014
181042-2014-HU

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 10/12

30/05/2014 S103
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

10/12

továbbá a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § szerint.
10.) Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására támaszkodhat a Kbt. 55. § (6)
bekezdése szerint.
11.) Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 36. § (5)
bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő nyilatkozatban köteles
megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az
ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus,
hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.
12.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy ajánlata tartalmaz-e üzleti titkot (nemleges nyilatkozatot is csatolni
kell). Az ajánlatban - elkülönített módon közölt - üzleti titok nyilvánosságra hozatalát ajánlattevő megtilthatja
a Kbt. 80. §-a alapján. Amennyiben erre nem tart igényt, úgy azt köteles kifejezett nyilatkozatban jelezni
ajánlatában.
13.) Az ajánlattétel és a kapcsolattartás hivatalos nyelve a magyar.
Az ajánlatkérő és a kapcsolattartó kizárólag a magyar nyelven érkezett kérdéseket, értesítőket stb. veszi
figyelembe, és bármilyen - az eljárással összefüggő információt, értesítést, dokumentumot - kizárólag magyar
nyelven tud az ajánlattevők rendelkezésére bocsátani. Az ajánlatot képező dokumentum minden eleme, a
csatolt egyéb okmányok magyar nyelvűek kell, hogy legyenek. Az idegen nyelven kiállított dokumentumokat
a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján legalább az ajánlattevő általi felelős fordításban kell benyújtani. Joghatás
kiváltására csak a magyar nyelven benyújtott dokumentumok alkalmasak.
14.) Amennyiben több Ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, Közös Ajánlattevőknek az ajánlathoz
csatolniuk kell a közöttük fennálló, a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés
közös teljesítésére vonatkozó megállapodást (konzorciumi megállapodás) a Kbt. 25.§ figyelembe vételével
minimálisan az alábbi tartalommal:
- Ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére vonatkozó egyetemleges felelősségvállalása,
- az egyes konzorciumi tagok által végzett feladatok meghatározása,
- a Konzorcium vezetőjének a kijelölése és a Konzorcium képviseletére történő meghatalmazása,
- a Konzorcium nevében nyilatkozattételre jogosult személy(ek) megnevezése és meghatalmazása.
15.) Az ajánlati árat nettó értékben szükséges meghatározni, a dokumentáció 4. sz. mellékletében
meghatározott bontásban.
16.) Az eljárásban való részvétel minden költsége ajánlattevőt terheli.
17.) Az ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a pénzügyi-gazdasági és a műszaki-szakmai alkalmasság
feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékében foglaltakhoz képest szigorúbban állapította meg, ezért a
minősített ajánlattevőknek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat (III.2.2. és III.2.3.)
18.) A szerződéskötés tervezett időpontja az összegezés megküldését követő 11. nap (amennyiben ez nem
munkanap, úgy az azt követő munkanapon).
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötendő
megbízási szerződést valamennyi közös ajánlatkérő a saját nevében, saját Alapító Okiratában meghatározott
feltételek teljesítésével a nála hatályban lévő kötelezettségvállalási rend és képviseleti jog alapján írja alá.19.)
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy valamennyi ajánlatkérő esetében a könyvvizsgáló kiválasztása
a társaság legfőbb szervének kizárólagos hatáskörébe tartozik, így a szerződéskötésre csak abban az esetben
kerülhet sor, ha ahhoz a társaságok legfőbb szerve hozzájárul.
19) Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről,
szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 4.§ (5) bekezdésére, amely szerint „A vagyonmérleg-
tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket könyvvizsgálóval, továbbá - ha a jogi személynél ilyen működik
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- a felügyelőbizottsággal is ellenőriztetni kell. Nem jogosult erre a jogi személy könyvvizsgálója és az a
könyvvizsgáló, aki az átalakulási vagyonmérleg-tervezet fordulónapját megelőző két üzleti évben a jogi személy
számára könyvvizsgálatot vagy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékének ellenőrzését végezte. A jogutód
jogi személy könyvvizsgálójává a jogi személy cégbejegyzésétől számított három üzleti éven belül nem jelölhető
ki az a könyvvizsgáló, aki az átalakulási vagyonmérleg-tervezeteket ellenőrizte.
20.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a DHK Zrt. tekintetében a könyvvizsgálónak meg kell felelnie:
- a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 114. fejezetében
(Könyvvizsgálat),
- a 250/2000. (XII.24.) Kormányrendeletben, valamint
- a 2410. témaszámú, „Az évközi pénzügyi információknak a gazdálkodó független könyvvizsgálója által
végrehajtott átvilágítása” standard-ban
foglaltaknak.
21.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az FKF ZRt., a FŐTÁV Zrt. és a FŐTÁV-KOMFORT Kft.
tekintetében a könyvvizsgálónak figyelemmel kell lennie a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 18/
B §-ban foglaltakra.22.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az FKF ZRt. tekintetében a könyvvizsgálónak
figyelemmel kell lennie:
- a villamosenergiáról szóló 2007. évi LXXXVI törvényben és a
- a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény foglaltakra.
23.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az Főkert Nonprofit ZRt. tekintetében a könyvvizsgálónak
figyelemmel kell lennie az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltakra.
24.) A BTI Nemeskő és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság,a FŐTÁV-KOMFORT Épületenergetikai
Szolgáltató és Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság, a FŐKERT Mérnökiroda Kft., és a Tahi Faiskola
Korlátolt Felelősségű Társaság a Kbt. 6.§ (1) h) pontja, míg a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Kbt. 6.§ (1) d) alapján vesz részt jelen közbeszerzési eljárásban.
25.)Ajánlattevő köteles tájékozódni a Kbt. 54. § (1) bekezdés szerint a munkavállalók védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés
teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. § szerint.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG

mailto:dontobizottsag@kt.hu
www.kozbeszerzes.hu
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E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:
27.5.2014

mailto:dontobizottsag@kt.hu
www.kozbeszerzes.hu

