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KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRİL

1.a) Az ajánlatkérıként szerzıdı fél neve és címe:
Diákhitel Központ Zrt., 1027 Bp., Csalogány u. 9-11.
1.b) A nyertes ajánlattevıként szerzıdı fél neve és címe:
Ernst & Young Kft., 1132 Budapest, Váci út 20.

2.a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdés meghatározása:
Megbízási szerzıdés.
2.b) A szerzıdéskötés idıpontja: 2008/04/26 (év/hó/nap)

2.c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás:
A) A Megbízó 2008. december 31-ével, 2009. december 31-ével és 2010. december 31-ével
végzıdı évekre vonatkozó, a Számv. tv. elıírásaival összhangban elkészített pénzügyi
kimutatásainak vizsgálata és arról könyvvizsgálói vélemény (jelentés) kibocsátása magyar és
angol nyelven.
B) A Megbízó által a Tpt. 54.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint elkészített, a 2008.
december 31-vel, 2009. december 31-vel és 2010. december 31-vel végzıdı évekre
vonatkozó éves jelentés felülvizsgálata és könyvvizsgálói jelentés kibocsátása magyar és
angol nyelven.
C) A könyvvizsgáló a Tpt. 62.§ foglaltak alapján az éves beszámoló könyvvizsgálatának
során felmerülı kulcsfontosságú kérdésekrıl, hiányosságokról írásbeli tájékoztatásra
köteles.
D) A Megbízó és az Európai Beruházási Bank között 2007. augusztus 30-án létrejött
Finanszírozási szerzıdés IV. számú Mellékletének megfelelı angol nyelvő könyvvizsgálói
nyilatkozat kiadása évente az Éves beszámolóval egyidejőleg.
E) A könyvvizsgálat során feltárt hiányosságokról, rendszerbeli hibákról vezetıi levél
készítése és kibocsátása a vezetıség részére.
F) Megbízó mőködésére vonatkozó jogszabályok, belsı szabályzatok betartásának
ellenırzése, és amennyiben hiányosságokat tár fel a könyvvizsgáló, arról vezetıi levél
készítése.
G) A hallgatói hitelrendszerrıl és a Diákhitel Központról szóló 86/2006. (IV.12) Korm.
rendelet 6.§ (5) bekezdése alapján a mőködési költséget fedezı prémium mértékének évente
történı felülvizsgálata és errıl jelentés készítése magyar nyelven.
H) A könyvvizsgálaton kívül számviteli tanácsadás, könyvelési tanácsadás, adótanácsadás,
adóvizsgálat kapcsán szakértıi tanácsadás. a szerzıdés 3 éves idıtartama alatt 100/-50%
szakértıi óra mértékben.
Mennyiség:
−a szerzıdés idıtartama alatt 3 darab, a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény szerinti
könyvvizsgálói vélemény kibocsátása;
3 darab, a 2001. évi CXX. törvény szerinti éves jelentés−tıkepiacról szóló kibocsátása;
alapján 3 darab írásbeli tájékoztatás−Tpt. 62.§ készítése;
Bankkal kötött Finanszírozási−az Európai Beruházási szerzıdés IV. számú Mellékletének
megfelelı, összesen 3 darab angol nyelvő könyvvizsgálói nyilatkozat kiadása;
feltárt−évente a hiányosságokról adott esetben vezetıi levél készítése;
−A hallgatói hitelrendszerrıl és a Diákhitel Központról szóló 86/2006. (IV.12) Korm.
rendelet 6.§ (5) bekezdése alapján a mőködési költséget fedezı prémium mértékérıl a
szerzıdés idıtartama alatt 3 darab jelentés készítése magyar nyelven;
ajánlatban vállalt szakértıi óradíj alapján−az számviteli tanácsadás, könyvelési tanácsadás,
adótanácsadás, adóvizsgálat kapcsán szakértıi tanácsadás a szerzıdés 3 éves idıtartama alatt
100/-50% szakértıi óra mértékben.
Az ellenszolgáltatás összege: az 1. bírálati részszempont szerint: 21 217 423 Ft + Áfa, a 2.
bírálati részszempont szerint: 40 000,- Ft + Áfa.
2.d) A szerzıdés idıtartama vagy a teljesítés határideje: 2011/06/18 (év/hó/nap)

3.) A szerzıdés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás:
A szerzıdés 6. pontjában foglaltaknak megfelelıen megfizetésre került háromszor 3 750
000,- Ft + Áfa összeg könyvvizsgálati díj, azaz 11.250.000,- Ft + Áfa összeg. A negyedik
könyvvizsgálati díjról kiállított számla átutalásának határideje: 2010.04.30., a pénzügyi
teljesítés ezen a napon történik meg.
Megfizetésre került a szerzıdés H) pontja szerinti szakértıi tanácsadás (88,25 szakértıi óra)
ellenszolgáltatásának összege, azaz 3.530.000,- Ft + Áfa.

4.a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája:
Hirdetmény közzétételével indított gyorsított, meghívásos közbeszerzési eljárás.
4.b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja:
Ajánlatkérı az összességében legelınyösebb ajánlatot tekinti nyertes ajánlatnak.
4.c)* Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetıleg meghirdetı
hirdetményre:
K.É. 14. szám, 1574/20058
közzétételének napja: 2008/02/01 (év/hó/nap)
4.d)* Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének,
illetıleg a Közbeszerzési Döntıbizottság tájékoztatásának napja:
(év/hó/nap)
4.e)* Hivatkozás az eljárás eredményérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre:

52. szám, K.É. - 6680/2008.
közzétételének napja: 2008/05/07 (év/hó/nap)

5.a)* A szerzıdés teljesítése szerzıdésszerő volt-e: igen [x] nem [ ]
5.b)* Nem szerzıdésszerő teljesítés esetén a szerzıdésszegés típusa, leírása, indoka:
5.c)* A szerzıdésszegést elkövetı(k) neve, címe:

6.a)* A szerzıdés részteljesítése szerzıdésszerő volt-e: igen [x] nem [ ]
6.b)* Nem szerzıdésszerő részteljesítés esetén a szerzıdésszegés típusa, leírása, indoka:
6.c)* A szerzıdésszegést elkövetı(k) neve, címe:

7.a) A szerzıdést módosították-e: igen [ ] nem [x]
7.b)* Hivatkozás a szerzıdés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre:
közzétételének napja: (év/hó/nap)

8.).* Egyéb információk:

9.). A nyertes ajánlattevıként szerzıdı fél nyilatkozata:
Egyetért a tájékoztatóban foglaltakkal.

10.). A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja: 2010/04/30 (év/hó/nap)

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

