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Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:

2013/17
Szolgáltatás megrendelés
Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b)
pontja/KÉ/2011.12.30 KÉ
Nyílt
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1857/2013
79212000-3;79211000-6;79221000-9

Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:

Diákhitel Központ Zrt.
Budapest

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

egyéb hitelnyújtás.

2013.02.26.

Közjogi szervezet

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt.
Postai cím: Csalogány utca 9-11.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Mészáros Ildikó
Telefon: +3612249646
E-mail: meszaros.ildiko@diakhitel.hu
Fax: +3612249673
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.diakhitel.hu
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A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
x Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): egyéb hitelnyújtás.
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
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Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Magyar szabályok szerinti könyvvizsgálói tevékenység, valamint az IFRS szerinti könyvvizsgálói
tevékenység és az IFRS szerinti szakértői szolgáltatások igénybevétele.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 9
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Budapest
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
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Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak
számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a
tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény rendelkezéseire tekintettel Ajánlatkérő részére
könyvvizsgálói tevékenység, valamint az IFRS szerinti könyvvizsgálói tevékenység és az IFRS szerinti
szakértői szolgáltatások igénybevétele megbízási szerződés keretében.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
79212000-3
79211000-6

Kiegészítő szójegyzék

79221000-9
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a
tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény rendelkezéseire tekintettel Ajánlatkérő részére
könyvvizsgálói tevékenység, valamint az IFRS szerinti könyvvizsgálói tevékenység és az IFRS szerinti
szakértői szolgáltatások igénybevétele megbízási szerződés keretében az alábbiak szerint:

I.) Könyvvizsgálat
a) Ajánlatkérő 2013. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó, a Számv. tv. előírásaival
összhangban elkészített pénzügyi kimutatásainak vizsgálata és arról könyvvizsgálói vélemény
(jelentés) kibocsátása magyar és angol nyelven.
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b) Ajánlatkérő és az Európai Beruházási Bank között 2005.05.12-én létrejött Finanszírozási
szerződés IV. számú Mellékletének, a 2007.08.30-án létrejött Finanszírozási szerződés IV. számú
Mellékletének, a 2010.10.07-én létrejött Finanszírozási szerződés IV. számú Mellékletének
megfelelő, illetve az EIB és az Ajánlatkérő által 2013-ban aláírásra kerülő Finanszírozási
szerződésben foglalt hasonló tartalmú angol nyelvű könyvvizsgálói nyilatkozat kiadása az Éves
beszámoló vizsgálatával egyidejűleg.
c) A könyvvizsgálat során feltárt hiányosságokról, rendszerbeli hibákról vezetői levél készítése és
kibocsátása a vezetőség részére.
d) Ajánlatkérő működésére vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok betartásának ellenőrzése,
és amennyiben hiányosságokat tár fel a könyvvizsgáló, arról vezetői levél készítése.
e) A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontja
alapján a működési költséget fedező prémium mértékének évente történő felülvizsgálata és erről
jelentés készítése magyar nyelven.
f) Ajánlatkérő részére a jelen szerződés időtartama alatt mindösszesen 100 /+50% tanácsadói
órában a fenti könyvvizsgálaton kívül számviteli tanácsadás, könyvelési tanácsadás, adótanácsadás,
adóvizsgálat kapcsán szakértői tanácsadás, abban az esetben, amennyiben a könyvvizsgálóra
vonatkozó jogszabályokban, egyéb jogi normákban, etikai, szakmai szabályokban foglalt
függetlenség és egyéb követelmény érvényesül, amelyet a könyvvizsgálónak joga és kötelezettsége
az esetenkénti tanácsadási feladatoknál vizsgálni és erről a Megbízót tájékoztatni.
II.) IFRS szerinti könyvvizsgálat
a) Ajánlatkérő a 2013. december 31-ével végződő üzleti évekre vonatkozó, az IFRS előírásaival
összhangban elkészített pénzügyi kimutatásainak vizsgálata és arról könyvvizsgálói vélemény
(jelentés) kibocsátása magyar és angol nyelven.
b) Egyéb könyvvizsgálathoz kapcsolódó szolgáltatások: A Könyvvizsgáló által nyújtandó számviteli
tanácsadás, beleértve a számviteli szabályokhoz és az általánosan elfogadott számviteli elvekhez
kapcsolódó útmutatások nyújtását, továbbá a Diákhitel Központ által alkalmazott számviteli
elszámolások véleményezését arra vonatkozóan, hogy azok megfelelnek a számviteli szabályoknak
és az általánosan elfogadott számviteli elveknek a szerződés időtartama alatt mindösszesen
100/+80% tanácsadói órában.
c) A teljes 2013. december 31-ével végződő üzleti évekre vonatkozó IFRS beszámolók
Könyvvizsgáló által angol nyelvre történő lefordítása.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
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(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható
szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a
szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2013/04/16 (év/hó/nap)
Befejezés 2013/05/31 (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Késedelmi kötbér, amely a felhívás IV.2.1) és V.3.3.2.) pontjaiban foglaltak szerint bírálati
részszempont. A nyertes ajánlattevő a dokumentációban részletezettek szerint legfeljebb a nettó
vállalkozói díj 20%-áig köteles késedelmi kötbért fizetni.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: (adott esetben)
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 130.§ (3) bekezdés a) – b) pontjai szerinti 30 napon belül
fizeti meg, figyelemmel a Kbt. 130.§ (5)-(6) bekezdésében foglaltakra is. A kifizetésre irányadóak és
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-ában foglaltak.
A nyertes ajánlattevő a szerződésben részletezettek szerint:
- a felhívás II.2.1) I.) Könyvvizsgálat a)-e) pontjában írtak tekintetében legfeljebb három egyenlő
számlát jogosult benyújtani, és az első részszámla benyújtásnak időpontja nem lehet korábbi, mint
2013. december 31. napja;
- a felhívás II.2.1) I.) Könyvvizsgálat f) pontjában írt feladat tekintetében az Ajánlatkérő által
egyedileg lehívott és a nyertes ajánlattevő által teljesített feladat után jogosult
részszámla/részszámlák kibocsátására;
- a felhívás II.2.1) II.) IFRS szerinti könyvvizsgálat a) és c) pontjában foglalt feladatokról egy számlát
jogosult benyújtani, és számla benyújtásának időpontja nem lehet korábbi, mint 2014. május 31.;
- a felhívás II.2.1) II.) IFRS szerinti könyvvizsgálat b) pontjában foglalt feladat tekintetében az
Ajánlatkérő által egyedileg lehívott és a nyertes ajánlattevő által teljesített feladat után jogosult
részszámla/részszámlák kibocsátására.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
(adott esetben)
Nem követelmény.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok),
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott
esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
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Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdése a)-k) pontjainak hatálya alá tartozik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésének
hatálya alá tartozik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 57. § (1) bekezdése hatálya alá tartozik.
Az igazolás módja:
Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról nyilatkoznia kell a Kbt. 122.§ (1) bekezdése
alapján, továbbá a Kbt. 56.§ (1) bekezdés kc) pontja tekintetében a közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12.§ szerinti
dokumentumokat kell benyújtani.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 58.§ (3) bekezdése és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a szerint
kell igazolnia a kizáró okok hiányát az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában
részt vevő más szervezet vonatkozásában.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/1. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bekezdésének b) pontja alapján
csatolnia kell a saját vagy jogelődje, az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző két
lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolója mérlegét és eredmény-kimutatását, ha
a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét.
Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a mérleg és eredmény-kimutatás
közzétételét, ajánlatkérő elfogadja a könyvelő (könyvvizsgáló/ajánlattevő által kiadott nyilatkozatot
az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző két lezárt üzleti év tekintetében a
mérleg szerinti eredményről.
Ha a mérleg és eredmény-kimutatás a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, annak
csatolása nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a kért mérleggel és eredmény-kimutatással azért nem rendelkezik az ajánlatkérő
által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az
alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából(könyvvizsgálói szolgáltatásokból) származó árbevételről
szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. [310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (2) bek.]
P/2 Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bekezdésének d) pontja alapján csatolnia
kell a könyvvizsgálói tevékenység ellátására vonatkozó szakmai felelősségbiztosítás fennállásáról
szóló igazolást (felelősségbiztosítási kötvény, vagy szerződés másolatát).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a mérleg szerinti eredménye az eljárást megindító felhívás
feladásának napját megelőző két lezárt üzleti év bármelyikében negatív volt.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (2) bekezdése esetén alkalmatlan a később létrejött ajánlattevő,
ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (könyvvizsgálói szolgáltatásokból) származó
– általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el a 15 millió forintot.
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P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább: 1,5 milliárd Ft mértékű a beszerzés
tárgyát (könyvvizsgálói tevékenység) lefedő felelősségbiztosítással.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1.
Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (3) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés
tárgyával (könyvvizsgálói szolgáltatásokkal) kapcsolatos szolgáltatásainak igazolását a 310/2011.
(XII. 23.) Korm. r. 16.§ (5) bekezdésében meghatározottak szerint akként, hogy a dokumentum
tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez, a
minimumkövetelményekben megfogalmazásra került, továbbá tartalmazza a következő adatokat:
a teljesítés ideje,
a szerződést kötő másik fél,
a szállítás vagy szolgáltatás tárgya,
az ellenszolgáltatás összege,
nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M/2. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (3) bekezdésének d) pontja alapján
csatolnia kell ajánlattevő, illetve vezetői végzettségének, képzettségének ismertetését, és
különösen a szolgáltatás teljesítéséért felelős személyek végzettségét, képzettségét igazoló
dokumentumokat csatolni kell, valamint a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajzot. Az
alkalmasság igazolását olyan részletességgel kell megadni, hogy annak alapján az alkalmasság
minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen. A
fentiek alapján csatolni kell:
- szakembert bemutató ajánlattevői nyilatkozat,
- önéletrajz
- végzettséget igazoló irat másolata
- kamarai tagságot igazoló irat másolata
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3
évben összesen (nem évenként):
a) legalább egy alkalommal nem adott ki a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti
könyvvizsgálói véleményt, jelentést olyan magyarországi székhellyel rendelkező gazdasági társaság
esetében, aki hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt bocsátott ki az elmúlt 3 évben,
b) nem végzett legalább egy, magyarországi székhellyel rendelkező gazdasági társaság esetében
Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Szabványok (IFRS) szerint készített pénzügyi kimutatás
auditálását,
c) nem adott ki a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti könyvvizsgálói véleményt, jelentést
olyan társaság részére, amely legalább 70 ezer fő lakossági ügyfélnek helyezett ki lakossági
hitelterméket
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a könyvvizsgálat teljesítéséért felelős személy nem rendelkezik
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a könyvvizsgálói tevékenység gyakorlására jogosító végzettséggel, valamint érvényes, magyar
könyvvizsgálói kamarai tagsággal és legalább 3 év könyvvizsgálói tevékenység gyakorlására
vonatkozó szakmai gyakorlattal.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és 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
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
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Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos
és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Az eljárást megindító felhívás II.2.1) pont; I.
a)-e) és II. a) és c) pontban írt feladatok
teljes nettó megbízási djía összesen
Az eljárást megindító felhívás II.2.1) pont; I.
f) és II. b) pontjaiban írt tanácsadói
feladatokra vonatkozó szakértői óradíj
(nettó Ft/óra).

Súlyszám
75

20

Az eljárást megindító felhívás II.2.1) pont; I.
a)-e) pontjaiban, II.) IFRS szerinti
könyvvizsgálat a) és c) pontjában foglalt
feladatok késedelmes teljesítésére
vonatkozó napi késedelmi kötbér összege
(Ft/nap, minimum: 20.000,-Ft/nap;
figyelemmel a felhívás V.3.3.2) pontjában
foglaltakra)
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IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
225/2013.
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
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Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2013/02/26 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00 óra
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 44 450,- Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ellenértékét Ajánlatkérő MÁK-nál vezetett 10032000-01800016 számú számlájára
átutalással (közlemény rovatban kérjük feltüntetni: könyvvizsgálat dokumentáció), vagy a házi
pénztárba történő befizetéssel kell teljesíteni, ebben az esetben munkanapokon hétfőtől
csütörtökig 10:00-12:00 óráig, valamint 13:00 órától 15:00 óráig, pénteken: 10:00 - 12:00 óráig, az
ajánlattételi határidő lejártának napján de. 8:30 - 10:00 óráig. A fenti összeg bruttóban értendő.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2013/02/26 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 óra
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás
esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
Az EU következő hivatalos nyelve(i):
Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2013/02/26 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 óra
Hely: Diákhitel Központ Zrt., 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11. szám, I. emelet 131. szoba
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62.§ (2) bekezdése alapján meghatározott személyek.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
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(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első
tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban
való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
további információk: (adott esetben)
A dokumentáció megküldését a felhívás I.1. pontjában megadott címre küldött e-mailban lehet
megkérni, az Ajánlattevő adatainak egyidejű, teljes körű megadásával (Ajánlattevő neve, székhelye,
kapcsolattartó neve, telefon és faxszáma, e-mailcíme, dokumentáció ellenértékének átutalását
igazoló banki visszaigazolás elektronikus képe). A Dokumentáció át nem ruházható. A
Dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlatevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett
alvállalkozónak meg kell vásárolnia.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa:
0-100
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti
ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1., és 2., részszempont értékelését a fordított, míg a 3. részszempont értékelését az egyenes
arányosítás módszerével végzi az ajánlatkérő a „Közbeszerzési Hatóság útmutatója az
összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről”
(Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) alapján, a következők szerint.
A legelőnyösebb ajánlat a maximális (100) pontszámot kapja, a többi ajánlatra adandó pontszámok
pedig a legjobb ajánlathoz viszonyított értékarányosítással kerülnek meghatározásra. Az egyes
részszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal
felszorzásra, majd az így kialakult súlyozott pontszámok ajánlatonként összeadásra kerülnek. Az
értékeléshez használt képleteket a dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (7) bekezdése alapján rögzíti, hogy a 3. bírálati részszempont tekintetében a
napi 20.000,-Ft-ot el nem érő megajánlás esetében az ajánlat érvénytelen, míg a napi 100.000,-Ft,
vagy azt meghaladó kötbérre az Ajánlatkérő egyaránt a maximális 100,00 pontot adja.
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek
a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak:
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III.2.2 P1-P2, és III.2.3 M1-M2.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1) Az ajánlatokat írásban és zártan, 4 pld-ban (1 eredeti, 2 másolat, és 1 elektronikus példányban
(CD/DVD-n), megjelölve, hogy melyik példány az eredeti) kell közvetlenül vagy postai úton
benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az elektronikus adathordozó az eredeti aláírt ajánlat
szkennelt képét tartalmazza (pl. .pdf, vagy .tiff, vagy .jpeg) fájlformátumban.
2.) Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 7. §-a alapján a folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
3.) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Közös ajánlattétel esetén az
ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást
(konzorciumi szerződés) másolatban, mely tartalmazza a közös ajánlattevők között a
közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a
konzorciumot az eljárás során képviseli, illetve a közös ajánlattevők nevében hatályos
jognyilatkozatokat tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevők
nyertességük esetére a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges
felelősséget vállalnak.
4.) A Kbt. 36.§ (5) bekezdése alapján az ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő
magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartásból
ingyenesen jogosult, ilyennek minősülnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és
folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti nyilvántartások is.
5.) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 60.§ (6) bekezdése szerint.
6.) Az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjában foglaltakat.
7.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 55.§ (5)
bekezdésére; az 55.§ (6) bekezdés a)-b) pontjára, valamint a 60. § (3) és (5) bekezdésére
vonatkozóan.
8.) Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – annak
szükségessége esetén – a Magyar Nemzeti Banknak az eljárást megindító felhívás feladásának
napján érvényes hivatalos deviza középárfolyama alapján számítja át magyar forintra.
9.) A Kbt.36.§ (3) bekezdése alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.
10.) A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha
annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat beadási módja
megválasztásának kockázatait az ajánlattevő köteles viselni. Az ajánlatot személyesen
munkanapokon (hétfőtől péntekig) 9.00 és 15.00 óra között, vagy előzetesen egyeztetett
időpontban, illetőleg az ajánlattételi határidő utolsó napján 9.00 és 10.00 óra között lehet leadni a
felhívás I.1) pontja szerinti helyen.
11.) Az ajánlatokkal szemben támasztott formai követelmények
- Az ajánlatot tollal vagy géppel kell kitölteni.
- Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat
első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre
jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán
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legyen.
- Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy
számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A
címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
- Az ajánlatban lévő, minden - a jelentkező vagy alvállalkozó, vagy a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott
gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k)
erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Az ajánlathoz csatolandók az ajánlatot
aláíró(k) aláírási címpéldánya vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett, a 2006. évi V.
törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-mintája.
- Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - a jelentkezés beadása előtt - módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel
kell ellátni.
12.) Az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban meghatározott
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania (Kbt.
60.§ (1) bekezdés)
13.) Ajánlatkérő rögzíti, hogy nem tehet érvényesen ajánlatot az az Ajánlattevő, akivel szemben az
Ajánlatkérő vonatkozásában nem biztosítottak a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és könyvvizsgálói
tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvényben
rögzített függetlenségre vonatkozó rendelkezések, amelyről az ajánlattevőnek az ajánlatban
nyilatkoznia kell a dokumentációban írtak szerint.
14.) Ajánlatkérő a Kbt. 54.§ (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek
a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia
kell az ajánlatban arról, hogy eleget tett –e tájékozódási kötelezettségének.
15.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a II.2.1. pont I. f), és II. b), pontok alapján végzett
szakértői munka részben az Ajánlatkérő által 2013-ban megindítani tervezett (2013-2015 évekre
vonatkozó) aktuárius szolgáltatások tárgyú közbeszerzés műszaki leírásának előkészítését jelentik.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a könyvvizsgálói szerződés teljesítése az aktuárius
szolgáltatásokra vonatkozó 2013. évi közbeszerzési eljárásban összeférhetetlenséget okoz. A Kbt.
24. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot jelen közbeszerzési eljárás szerződéstervezete
tartalmazza.
V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/02/06 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
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Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is
használható)------------------

B. MELLÉKLET
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Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------
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