
14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

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

Hivatalos név: BKK Zrt. 

                          BKV Zrt. 

                          BKV Vasúti Járműjavító Kft. 

                   Budapest Közút Zrt., mint közös ajánlatkérők 

Postai cím: Rumbach Sebestyén u. 19.-21. 

                    Akácfa utca 15. 

               Fehér út 1/b. 

                   Bánk bán utca 8-12. 

Város: Budapest (valamennyi ajánlattevő esetében) Postai irányítószám: 1075 

                                     1072 

                                     1106 

                                     1115 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: 2016-2017. évi BKK Zrt., BKV Zrt. és kapcsolt vállalkozásaik közös könyvvizsgálói tevékenységének ellátása 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

Nyertes ajánlattevő feladata a szerződés időtartama alatt a  

 2007. évi LXXV. törvény a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói 

közfelügyeletről (továbbiakban: könyvvizsgálatról szóló törvény), 

 2000. évi C. törvény a számvitelről (továbbiakban: számviteli törvény),  

 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról (továbbiakban: állami vagyonról szóló törvény),  

 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.),  

 az adott évi Költségvetési Törvény 3. melléklet 4. pontja (továbbiakban: hatályos költségvetési törvény). 

 a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett 

személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok 

módosításáról szóló 261/2011. (XII.7.) Kormányrendelet (továbbiakban: 261/2011. (XII.7.) Kormányrendelet) 

 

 előírásaival összhangban az alábbi feladatok ellátása: 

 Az ajánlatkérő elvárása, hogy a BKK Zrt. és a BKV Zrt. által a Fővárosi Önkormányzat részére, a 2016-2017 években augusztus 

31-én záródó menetrendi évekre /2015. szeptember 1. és 2016. augusztus 31., valamint 2016. szeptember 1. és 2017. 

augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan történik a Közlekedésszervezői Feladatok finanszírozása/ készített 

közlekedésszervezői 2015-2016. és 2016-2017. Menetrendi éves elszámolásokról, a kapott támogatások felhasználásáról 

készített beszámolóinak ellenőrzése, véleményezése is történjen meg. A nyertes ajánlattevőnek a menetrendi év ún. 

„Menetrendi éves elszámolás”-áról készítendő könyvvizsgálói jelentés megalapozására évközi könyvvizsgálati feladatokat kell 

ellátni, speciális vizsgálati eljárásokat kell elvégeznie. A vizsgálat eredményét jelentés formájában a tulajdonosi jogokat 

gyakorló Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése elé kell terjeszteni.  

 A nyertes ajánlattevő BKK Zrt. részére az évközi könyvvizsgálati feladatainak ellátását a 2016. évre tekintettel a Magyarország 

2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. számú melléklet 4. pontja szerint, a 2017. évre tekintettel a 

2017. évre vonatkozó költségvetési törvényben foglaltak szerint is köteles elvégezni. 



 Ajánlatkérő BKK Zrt. igénye a könyvvizsgálatról szóló törvény, valamint a számvitelről szóló törvény alapján a 2016. és 2017. 

üzleti évekről készített egyedi beszámolójának könyvvizsgálata és arról készült könyvvizsgálói jelentés kibocsátása. 

 Ajánlatkérő BKV Zrt. igénye a könyvvizsgálatról szóló törvény, valamint a számvitelről szóló törvény alapján a 2016. és 2017. 

üzleti évekről készített egyedi beszámolójának könyvvizsgálata és arról készült könyvvizsgálói jelentés kibocsátása. 

 Ajánlatkérő BKV Zrt. igénye a 261/2011. (XII.7.) Kormányrendeletben előírt autóbusszal végzett személyszállítási 

tevékenységhez kapcsolódó könyvvizsgálói nyilatkozat kibocsátása a 2016. és 2017. évre. 

 Ajánlatkérő Budapest Közút Zrt. igénye a könyvvizsgálatról szóló törvény, valamint a számvitelről szóló törvény alapján a 

2016. és 2017. üzleti évekről készített egyedi beszámolójának könyvvizsgálata és arról készült könyvvizsgálói jelentés 

kibocsátása.  

 Ajánlatkérő BKV Vasúti Járműjavító Kft. igénye a könyvvizsgálatról szóló törvény, valamint a számvitelről szóló törvény 

alapján a 2016. és 2017. üzleti évekről készített egyedi beszámolójának könyvvizsgálata, és arról készült könyvvizsgálói 

jelentés kibocsátása.  

 Ajánlatkérő BKK Zrt. igénye a 2016-2017. üzleti évekről készített konszolidált beszámolójának könyvvizsgálata és arról jelentés 

kibocsájtása. A BKK konszolidációba bevont leányvállalata a Budapest Közút Zrt. 

 Ajánlatkérő BKV Zrt. igénye a 2016-2017. üzleti évekről készített konszolidált beszámolójának könyvvizsgálata és arról 

jelentés kibocsájtása. A BKV Zrt konszolidációba bevont leányvállalata a BKV Vasúti Járműjavító Kft.   

 A nyertes ajánlattevő köteles figyelemmel kísérni a cégcsoportban történő szavazati arányokat meghatározó változásokat és 

azok konszolidációs kör kialakítására gyakorolt hatását, továbbá a társaságok finanszírozásával kapcsolatos folyamatokat. 

Nyertes Ajánlattevő köteles folyamatos könyvvizsgálói jelenlétet biztosítani valamennyi Ajánlatkérőnél, évközi 

könyvvizsgálati munkával a szükséges mértékben és időben támogatni a társaságok hiteles adatszolgáltatását a tulajdonosi 

körön belül.  

 A nyertes ajánlattevő az éves könyvvizsgálói munka keretében valamennyi, a könyvvizsgálatban érintett társaságnál köteles 

biztosítani a könyvvizsgálói jelenlétet, személyes konzultációt a könyvvizsgálati munkát vezető munkatársa (menedzser vagy 

partner) közreműködésével a szerződés időtartama alatt az ajánlatkérő társaságokra vonatkozóan társaságonként évente az 

ajánlattételi felhívásban foglaltaknak megfelelően konszolidációs munka előkészítésével kapcsolatos, illetve más számviteli 

jellegű kérdésekben. 

Ajánlatkérő a részletes műszaki feltételeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírásban rögzíti. 

 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Harmadik rész, XVII. fejezet 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Nyílt eljárás a Kbt. 113. § (1) bekezdése szabályai szerint 

IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2 
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési 
Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2016.04.14. 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: Megbízási szerződés 

Az eljárás eredményes volt X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 
 



Az eredménytelenség indoka:  
 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 
A beérkezett ajánlatok száma: [5] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

1. Ajánlattevő neve, székhelye: 
MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Kft. (1054 Budapest, Báthori u. 20. III/1.)  

 
Alkalmasságának indokolása: 
A MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Kft. ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és 
közbeszerzési dokumentumban meghatározott feltételeknek és alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 
Ajánlatának az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 

Számszerűsíthető  
értékelési részszempontok 

Ajánlat  

1. A 2016. évre vonatkozóan ellátandó könyvvizsgálói feladatok ellenszolgáltatásának díja (nettó éves megbízási 
díj összesen) (nettó forintban megadva) 

1.1. A BKK Zrt. 2016. évi teljes körű könyvvizsgálata, arról könyvvizsgálói 
jelentések kibocsátása (nettó forintban megadva) 9.800.000,- Ft + ÁFA 

1.2. A BKV Zrt. 2016. évi teljes körű könyvvizsgálata, arról könyvvizsgálói 
jelentések kibocsátása (nettó forintban megadva) 7.900.000,- Ft + ÁFA 

1.3. A Budapest Közút Zrt. 2016. évi teljes körű könyvvizsgálata, arról 
könyvvizsgálói jelentések kibocsátása (nettó forintban megadva) 3.300.000,- Ft + ÁFA 

1.4. A BKV Vasúti Járműjavító Kft. 2016. évi teljes körű könyvvizsgálata, 
arról könyvvizsgálói jelentések kibocsátása (nettó forintban megadva) 3.000.000,- Ft + ÁFA 

2. A 2017. évre vonatkozóan ellátandó könyvvizsgálói feladatok ellenszolgáltatásának díja (nettó éves megbízási 
díj összesen) (nettó forintban megadva) 

2.1. A BKK Zrt. 2017. évi teljes körű könyvvizsgálata, arról könyvvizsgálói 
jelentések kibocsátása (nettó forintban megadva) 9.800.000,- Ft + ÁFA 

2.2. A BKV Zrt. 2017. évi teljes körű könyvvizsgálata, arról könyvvizsgálói 
jelentések kibocsátása (nettó forintban megadva) 7.900.000,- Ft + ÁFA 

2.3. A Budapest Közút Zrt. 2017. évi teljes körű könyvvizsgálata, arról 
könyvvizsgálói jelentések kibocsátása (nettó forintban megadva) 3.300.000,- Ft + ÁFA 

2.4. A BKV Vasúti Járműjavító Kft. 2017. évi teljes körű könyvvizsgálata, 
arról könyvvizsgálói jelentések kibocsátása (nettó forintban megadva) 3.000.000,- Ft + ÁFA 

3. Szakmai tanácsadás (óra/év) 

3.1. A BKK Zrt. részére történő szakmai tanácsadás (óra/év) 
 50 óra/év 

3.2. A BKV Zrt. részére történő szakmai tanácsadás (óra/év) 
 50 óra/év 

3.3. A Budapest Közút Zrt. részére történő szakmai tanácsadás (óra/év) 50 óra/év 

3.4. A BKV Vasúti Járműjavító Kft. részére történő szakmai tanácsadás 
(óra/év) 50 óra/év 

 
2. Ajánlattevő neve, székhelye: 
Baker Tilly Hungária Könyvvizsgáló Kft. (1124 Budapest, Jagelló út 14.) 
 



Alkalmasságának indokolása: 
A Baker Tilly Hungária Könyvvizsgáló Kft. ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és 
közbeszerzési dokumentumban meghatározott feltételeknek és alkalmas a szerződés teljesítésére. 

 
Ajánlatának az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 

Számszerűsíthető  
értékelési részszempontok 

Ajánlat  

1. A 2016. évre vonatkozóan ellátandó könyvvizsgálói feladatok ellenszolgáltatásának díja (nettó éves megbízási 
díj összesen) (nettó forintban megadva) 

1.1. A BKK Zrt. 2016. évi teljes körű könyvvizsgálata, arról könyvvizsgálói 
jelentések kibocsátása (nettó forintban megadva) 6.370.000,- Ft + ÁFA 

1.2. A BKV Zrt. 2016. évi teljes körű könyvvizsgálata, arról könyvvizsgálói 
jelentések kibocsátása (nettó forintban megadva) 5.820.000,- Ft + ÁFA 

1.3. A Budapest Közút Zrt. 2016. évi teljes körű könyvvizsgálata, arról 
könyvvizsgálói jelentések kibocsátása (nettó forintban megadva) 2.450.000,- Ft + ÁFA 

1.4. A BKV Vasúti Járműjavító Kft. 2016. évi teljes körű könyvvizsgálata, 
arról könyvvizsgálói jelentések kibocsátása (nettó forintban megadva) 4.430.000,- Ft + ÁFA 

2. A 2017. évre vonatkozóan ellátandó könyvvizsgálói feladatok ellenszolgáltatásának díja (nettó éves megbízási 
díj összesen) (nettó forintban megadva) 

2.1. A BKK Zrt. 2017. évi teljes körű könyvvizsgálata, arról könyvvizsgálói 
jelentések kibocsátása (nettó forintban megadva) 5.334.000,- Ft + ÁFA 

2.2. A BKV Zrt. 2017. évi teljes körű könyvvizsgálata, arról könyvvizsgálói 
jelentések kibocsátása (nettó forintban megadva) 5.820.000,- Ft + ÁFA 

2.3. A Budapest Közút Zrt. 2017. évi teljes körű könyvvizsgálata, arról 
könyvvizsgálói jelentések kibocsátása (nettó forintban megadva) 2.450.000,- Ft + ÁFA 

2.4. A BKV Vasúti Járműjavító Kft. 2017. évi teljes körű könyvvizsgálata, 
arról könyvvizsgálói jelentések kibocsátása (nettó forintban megadva) 4.430.000,- Ft + ÁFA 

3. Szakmai tanácsadás (óra/év) 

3.1. A BKK Zrt. részére történő szakmai tanácsadás (óra/év) 
 50 óra/év 

3.2. A BKV Zrt. részére történő szakmai tanácsadás (óra/év) 
 50 óra/év 

3.3. A Budapest Közút Zrt. részére történő szakmai tanácsadás (óra/év) 50 óra/év 

3.4. A BKV Vasúti Járműjavító Kft. részére történő szakmai tanácsadás 
(óra/év) 50 óra/év 

 
 

3. Ajánlattevő neve, székhelye: 
Signator Audit Kft. (8200 Veszprém, Radnóti tér 2.) 
 
Alkalmasságának indokolása: 
A Signator Audit Kft. ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési 
dokumentumban meghatározott feltételeknek és az előzetes nyilatkozata alapján alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 
Ajánlatának az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 

Számszerűsíthető  
értékelési részszempontok 

Ajánlat  

1. A 2016. évre vonatkozóan ellátandó könyvvizsgálói feladatok ellenszolgáltatásának díja (nettó éves megbízási 
díj összesen) (nettó forintban megadva) 

1.1. A BKK Zrt. 2016. évi teljes körű könyvvizsgálata, arról könyvvizsgálói 
jelentések kibocsátása (nettó forintban megadva) 9.800.000,- Ft + ÁFA 

1.2. A BKV Zrt. 2016. évi teljes körű könyvvizsgálata, arról könyvvizsgálói 
jelentések kibocsátása (nettó forintban megadva) 8.000.000,- Ft + ÁFA 

1.3. A Budapest Közút Zrt. 2016. évi teljes körű könyvvizsgálata, arról 
könyvvizsgálói jelentések kibocsátása (nettó forintban megadva) 4.000.000,- Ft + ÁFA 

1.4. A BKV Vasúti Járműjavító Kft. 2016. évi teljes körű könyvvizsgálata, 
arról könyvvizsgálói jelentések kibocsátása (nettó forintban megadva) 2.950.000,- Ft + ÁFA 

2. A 2017. évre vonatkozóan ellátandó könyvvizsgálói feladatok ellenszolgáltatásának díja (nettó éves megbízási 
díj összesen) (nettó forintban megadva) 



2.1. A BKK Zrt. 2017. évi teljes körű könyvvizsgálata, arról könyvvizsgálói 
jelentések kibocsátása (nettó forintban megadva) 9.800.000,- Ft + ÁFA 

2.2. A BKV Zrt. 2017. évi teljes körű könyvvizsgálata, arról könyvvizsgálói 
jelentések kibocsátása (nettó forintban megadva) 8.000.000,- Ft + ÁFA 

2.3. A Budapest Közút Zrt. 2017. évi teljes körű könyvvizsgálata, arról 
könyvvizsgálói jelentések kibocsátása (nettó forintban megadva) 4.000.000,- Ft + ÁFA 

2.4. A BKV Vasúti Járműjavító Kft. 2017. évi teljes körű könyvvizsgálata, 
arról könyvvizsgálói jelentések kibocsátása (nettó forintban megadva) 2.950.000,- Ft + ÁFA 

3. Szakmai tanácsadás (óra/év) 

3.1. A BKK Zrt. részére történő szakmai tanácsadás (óra/év) 
 50 óra/év 

3.2. A BKV Zrt. részére történő szakmai tanácsadás (óra/év) 
 50 óra/év 

3.3. A Budapest Közút Zrt. részére történő szakmai tanácsadás (óra/év) 50 óra/év 

3.4. A BKV Vasúti Járműjavító Kft. részére történő szakmai tanácsadás 
(óra/év) 50 óra/év 

 
4. Ajánlattevő neve, székhelye: 
KPMG Hungária Kft. (1134 Budapest, Váci út 31.)  
 
Alkalmasságának indokolása: 
A KPMG Hungária Kft. ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési 
dokumentumban meghatározott feltételeknek és az előzetes nyilatkozata alapján alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 
Ajánlatának az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 

Számszerűsíthető  
értékelési részszempontok 

Ajánlat  

1. A 2016. évre vonatkozóan ellátandó könyvvizsgálói feladatok ellenszolgáltatásának díja (nettó éves megbízási 
díj összesen) (nettó forintban megadva) 

1.1. A BKK Zrt. 2016. évi teljes körű könyvvizsgálata, arról könyvvizsgálói 
jelentések kibocsátása (nettó forintban megadva) 7.200.000,- Ft + ÁFA 

1.2. A BKV Zrt. 2016. évi teljes körű könyvvizsgálata, arról könyvvizsgálói 
jelentések kibocsátása (nettó forintban megadva) 17.650.000,- Ft + ÁFA 

1.3. A Budapest Közút Zrt. 2016. évi teljes körű könyvvizsgálata, arról 
könyvvizsgálói jelentések kibocsátása (nettó forintban megadva) 1.500.000,- Ft + ÁFA 

1.4. A BKV Vasúti Járműjavító Kft. 2016. évi teljes körű könyvvizsgálata, 
arról könyvvizsgálói jelentések kibocsátása (nettó forintban megadva) 4.750.000,- Ft + ÁFA 

2. A 2017. évre vonatkozóan ellátandó könyvvizsgálói feladatok ellenszolgáltatásának díja (nettó éves megbízási 
díj összesen) (nettó forintban megadva) 

2.1. A BKK Zrt. 2017. évi teljes körű könyvvizsgálata, arról könyvvizsgálói 
jelentések kibocsátása (nettó forintban megadva) 7.200.000,- Ft + ÁFA 

2.2. A BKV Zrt. 2017. évi teljes körű könyvvizsgálata, arról könyvvizsgálói 
jelentések kibocsátása (nettó forintban megadva) 17.650.000,- Ft + ÁFA 

2.3. A Budapest Közút Zrt. 2017. évi teljes körű könyvvizsgálata, arról 
könyvvizsgálói jelentések kibocsátása (nettó forintban megadva) 1.500.000,- Ft + ÁFA 

2.4. A BKV Vasúti Járműjavító Kft. 2017. évi teljes körű könyvvizsgálata, 
arról könyvvizsgálói jelentések kibocsátása (nettó forintban megadva) 4.750.000,- Ft + ÁFA 

3. Szakmai tanácsadás (óra/év) 

3.1. A BKK Zrt. részére történő szakmai tanácsadás (óra/év) 
 18 óra/év 

3.2. A BKV Zrt. részére történő szakmai tanácsadás (óra/év) 
 24 óra/év 

3.3. A Budapest Közút Zrt. részére történő szakmai tanácsadás (óra/év) 10 óra/év 

3.4. A BKV Vasúti Járműjavító Kft. részére történő szakmai tanácsadás 
(óra/év) 10 óra/év 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 
kialakított szorzatát kell beírni.) 



 

Az ajánlatok értékelését az összegezés mellékletét képező táblázat tartalmazza. 

  

    Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

Az értékelés A részszempontok         

részszempontjai 
(adott esetben alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok súlyszámai 
is) 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  
szorzata 

      

      

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

      

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 1-10 

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: 2 

Az 1. értékelési részszemponton belüli 1.1-1.4. értékelési alszempontok esetében ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerével 

végzi az értékelést. 

A 2. értékelési részszemponton belüli 2.1-2.4. értékelési alszempontok esetében ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerével 

végzi az értékelést. 

A 3. értékelési részszempontokon belüli 3.1-3.4 értékelési alszempontok esetében ajánlatkérő az egyenes arányosítás 

módszerével végzi az értékelést. 

Ajánlattevőnek a 3. értékelési részszempontnál megajánlott tanácsadási óraszámnak tartalmaznia kell valamennyi költségének 

(pl. IT audittal járó szakértelem biztosítása) ellentételezését, melyre tekintettel ajánlattevő külön díjat nem számolhat fel. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 3. értékelési részszempont (3.1-3.4 alszempontok) szerinti ajánlati elem esetében a 

legkedvezőbb szint - 50 (ötven) óra/év -, amelyre és az annál kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső 

határával azonos számú pontot (10) ad. A legkedvezőtlenebb vállalás, amelynél kedvezőtlenebb vállalás nem ajánlható meg 10 

(tíz) óra/év. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 10 (tíz) óra/évet el nem érő megajánlás az ajánlat a Kbt. az 

ajánlatnak a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét vonja maga után. 

Ajánlatkérő a fentiek alapján kiosztott pontokat a súlyszámmal megszorozza. Az így kiszámított pontszámok összeadásra kerülnek, 

és az ily módon legtöbb pontot elérő ajánlattevő minősül az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő ajánlattevőnek. 

Ajánlatkérő minden esetben két tizedesjegyre kerekít. 

 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve, székhelye: Baker Tilly Hungária Könyvvizsgáló Kft. (1124 Budapest, Jagelló út 14.) 
 
Ellenszolgáltatás összege: 

Számszerűsíthető  
értékelési részszempontok 

Ajánlat  

1. A 2016. évre vonatkozóan ellátandó könyvvizsgálói feladatok ellenszolgáltatásának díja (nettó éves megbízási 
díj összesen) (nettó forintban megadva) 

1.1. A BKK Zrt. 2016. évi teljes körű könyvvizsgálata, arról könyvvizsgálói 
jelentések kibocsátása (nettó forintban megadva) 6.370.000,- Ft + ÁFA 

1.2. A BKV Zrt. 2016. évi teljes körű könyvvizsgálata, arról könyvvizsgálói 
jelentések kibocsátása (nettó forintban megadva) 5.820.000,- Ft + ÁFA 

1.3. A Budapest Közút Zrt. 2016. évi teljes körű könyvvizsgálata, arról 
könyvvizsgálói jelentések kibocsátása (nettó forintban megadva) 2.450.000,- Ft + ÁFA 

1.4. A BKV Vasúti Járműjavító Kft. 2016. évi teljes körű könyvvizsgálata, 
arról könyvvizsgálói jelentések kibocsátása (nettó forintban megadva) 4.430.000,- Ft + ÁFA 

2. A 2017. évre vonatkozóan ellátandó könyvvizsgálói feladatok ellenszolgáltatásának díja (nettó éves megbízási 
díj összesen) (nettó forintban megadva) 



2.1. A BKK Zrt. 2017. évi teljes körű könyvvizsgálata, arról könyvvizsgálói 
jelentések kibocsátása (nettó forintban megadva) 5.334.000,- Ft + ÁFA 

2.2. A BKV Zrt. 2017. évi teljes körű könyvvizsgálata, arról könyvvizsgálói 
jelentések kibocsátása (nettó forintban megadva) 5.820.000,- Ft + ÁFA 

2.3. A Budapest Közút Zrt. 2017. évi teljes körű könyvvizsgálata, arról 
könyvvizsgálói jelentések kibocsátása (nettó forintban megadva) 2.450.000,- Ft + ÁFA 

2.4. A BKV Vasúti Járműjavító Kft. 2017. évi teljes körű könyvvizsgálata, 
arról könyvvizsgálói jelentések kibocsátása (nettó forintban megadva) 4.430.000,- Ft + ÁFA 

3. Szakmai tanácsadás (óra/év) 

3.1. A BKK Zrt. részére történő szakmai tanácsadás (óra/év) 
 50 óra/év 

3.2. A BKV Zrt. részére történő szakmai tanácsadás (óra/év) 
 50 óra/év 

3.3. A Budapest Közút Zrt. részére történő szakmai tanácsadás (óra/év) 50 óra/év 

3.4. A BKV Vasúti Járműjavító Kft. részére történő szakmai tanácsadás 
(óra/év) 50 óra/év 

 
Ajánlat kiválasztásának indoka: 
A Baker Tilly Hungária Könyvvizsgáló Kft. (1124 Budapest, Jagelló út 14.) ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár-érték arányt tartalmazó 
érvényes ajánlatot. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának 
indokai: 2 ---- 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 X igen  nem 
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni: Könyvvizsgálatok végrehajtásában való közreműködés (mind a 4 érintett Ajánlatkérő vonatkozásában) 
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: 2  

Kódex-Kontroll Kft. (1112 Budapest, Oltvány u. 51.) 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: Kódex-Kontroll Kft. (1112 Budapest, Oltvány u. 51.) –  az 
ajánlattételi felhívás 13.2.1 M2) pontjában foglalt műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltétel 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --- 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  

Érvénytelen ajánlatot tevő neve, címe:  
Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. (1132 Budapest, Váci út 20.)  
 
Érvénytelenség indoka: 
Az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. (1132 Budapest, Váci út 20.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 

érvénytelen az alábbiakra tekintettel: 

 

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 21. Egyéb követelmények és információk 22. alpontjában a 3. értékeli részszempont tekintetében 

az alábbiakat írta elő: „Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, a 3. értékelési részszempont (3.1-3.4 alszempontok) szerinti ajánlati elem 

esetében a legkedvezőbb szint - 50 (ötven) óra/év -, amelyre és az annál kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső 

határával azonos számú pontot (10) ad. A legkedvezőtlenebb vállalás, amelynél kedvezőtlenebb vállalás nem ajánlható meg 10 (tíz) 

óra/év. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 10 (tíz) óra/évet el nem érő megajánlás az ajánlat a Kbt. az ajánlatnak a 

Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét vonja maga után.” 

Ajánlattevő az ajánlat 4. oldalán becsatolt felolvasólapon a 3. értékelési részszempont (szakmai tanácsadás óra/év) valamennyi 

alszempontja (A BKK Zrt. részére történő szakmai tanácsadás; A BKV Zrt. részére történő szakmai tanácsadás; A Budapest Közút Zrt. 



részére történő szakmai tanácsadás; A BKV Vasúti Járműjavító Kft. részére történő szakmai tanácsadás) tekintetében az ajánlatkérő 

által előírt minimum értéket (10 óra/év) el nem érő megajánlást tett. 

 

Ajánlattevő a Kbt. 81. § (11) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatához az ajánlattételi határidő lejártától kötve van, így ajánlatkérő 

e tekintetben hiánypótlási felhívás kiadására nem jogosult. 

 

Fentiekre tekintettel az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama: 
A szerződéskötési moratórium kezdőnapja: 2016.06.14.; szerződéskötési moratórium utolsó napja: 2016.06.23. 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2016.06.13. 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2016.06.13. 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk: 2 

_________________________________________________________________________________________________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 

  



 

ajánlat pontszám
súlyozott 

pontszám
ajánlat pontszám

súlyozott 

pontszám
ajánlat pontszám

súlyozott 

pontszám
ajánlat pontszám

súlyozott 

pontszám

1.

A 2016. évre vonatkozóan ellátandó könyvvizsgálói feladatok

ellenszolgáltatásának díja (nettó éves megbízási díj összesen)

(nettó forintban megadva)

44

1.1)

A BKK Zrt. 2016. évi tel jes körű könyvvizsgá lata , arról

könyvvizsgá lói jelentések kibocsátása (nettó forintban

megadva)

18 6 370 000 10 1 9 800 000 6,85 123,30 9 800 000 6,85 123,30 6 370 000 10,00 180,00 7 200 000 8,96 161,33

1.2)
A BKV Zrt. 2016. évi tel jes körű könyvvizsgá lata , arról

könyvvizsgá lói jelentések kibocsátása (nettó forintban

megadva)

18 5 820 000 10 1 7 900 000 7,63 137,35 8 000 000 7,55 135,86 5 820 000 10,00 180,00 17 650 000 3,97 71,42

1.3)
A Budapest Közút Zrt. 2016. évi tel jes körű könyvvizsgá lata ,

arról könyvvizsgá lói jelentések kibocsátása (nettó

forintban megadva)

5 1 500 000 10 1 3 300 000 5,09 25,45 4 000 000 4,38 21,88 2 450 000 6,51 32,55 1 500 000 10,00 50,00

1.4)

A BKV Vasúti Járműjavító Kft. 2016. évi tel jes körű

könyvvizsgá lata , arról könyvvizsgá lói jelentések

kibocsátása  (nettó forintban megadva)

3 2 950 000 10 1 3 000 000 9,85 29,55 2 950 000 10,00 30,00 4 430 000 6,99 20,98 4 750 000 6,59 19,77

2.
A 2017. évre vonatkozóan ellátandó könyvvizsgálói feladatok

ellenszolgáltatásának díja (nettó éves megbízási díj összesen)

(nettó forintban megadva)

44

2.1)

A BKK Zrt. 2017. évi tel jes körű könyvvizsgá lata , arról

könyvvizsgá lói jelentések kibocsátása (nettó forintban

megadva)

18 5 334 000 10 1 9 800 000 5,90 106,17 9 800 000 5,90 106,17 5 334 000 10,00 180,00 7 200 000 7,67 138,02

2.2)
A BKV Zrt. 2017. évi tel jes körű könyvvizsgá lata , arról

könyvvizsgá lói jelentések kibocsátása (nettó forintban

megadva)

18 5 820 000 10 1 7 900 000 7,63 137,35 8 000 000 7,55 135,86 5 820 000 10,00 180,00 17 650 000 3,97 71,42

2.3)
A Budapest Közút Zrt. 2017. évi tel jes körű könyvvizsgá lata ,

arról könyvvizsgá lói jelentések kibocsátása (nettó

forintban megadva)

5 1 500 000 10 1 3 300 000 5,09 25,45 4 000 000 4,38 21,88 2 450 000 6,51 32,55 1 500 000 10,00 50,00

2.4)

A BKV Vasúti Járműjavító Kft. 2017. évi tel jes körű

könyvvizsgá lata , arról könyvvizsgá lói jelentések

kibocsátása  (nettó forintban megadva)

3 2 950 000 10 1 3 000 000 9,85 29,55 2 950 000 10,00 30,00 4 430 000 6,99 20,98 4 750 000 6,59 19,77

3. Szakmai tanácsadás (óra/év) 12

3.1) A BKK Zrt. részére történő szakmai  tanácsadás  (óra/év) 3 50 10 1 50 10,00 30,00 50 10,00 30,00 50 10,00 30,00 18 4,24 12,72

3.2) A BKV Zrt. részére történő szakmai  tanácsadás  (óra/év) 3 50 10 1 50 10,00 30,00 50 10,00 30,00 50 10,00 30,00 24 5,32 15,96

3.3)
A Budapest Közút Zrt. részére történő szakmai tanácsadás

(óra/év)
3 50 10 1 50 10,00 30,00 50 10,00 30,00 50 10,00 30,00 10 2,80 8,40

3.4)
A BKV Vasúti Járműjavító Kft. részére történő szakmai

tanácsadás  (óra/év)
3 50 10 1 50 10,00 30,00 50 10,00 30,00 50 10,00 30,00 10 2,80 8,40

734,18 724,93 947,06 627,19

KPMG Hungária Kft.

összesen: összesen:

Signator Audit Kft.

összesen:

Baker Tilly Hungária 

Könyvvizsgáló Kft.
Ssz. Alegjobb Pmax

összesen:

Súlyszám Pmin

MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT 

Kft.
Bírálati részszempontok


