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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:406390-2011:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Pénzügyi ellenőrzési szolgáltatások
2011/S 249-406390

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

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

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Akácfa u. 15.
Címzett: Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály, Schifner Marianna
1980 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax:  +36 14616524
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe: www.bkv.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
Egyéb: Zrt

I.3) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1) Meghatározás
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:

Könyvvizsgálói szolgáltatás nyújtása.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma 9: Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
A teljesítés helye: Budapest.
NUTS-kód HU101

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

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:406390-2011:TEXT:HU:HTML
mailto:kozbeszerzes@bkv.hu
www.bkv.hu
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A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása

Könyvvizsgálói feladatok elvégzése.

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
79212100

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:

1.) A BKV Zrt. részére a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, illetve vonatkozó egyéb jogszabályok alapján
elkészített éves beszámolók és az összevont (konszolidált) éves beszámolók
— könyvvizsgálatai,
— évközi könyvvizsgálat végzése,
— nem konszolidált éves beszámolók felülvizsgálata, könyvvizsgálói záradékkal történő ellátása,
— az összevont (konszolidált) éves beszámolók felülvizsgálata, könyvvizsgálói záradékkal történő ellátása,
— vezetői levél kiadása,
— számviteli tanácsadás szolgáltatás végzése,
— egyéb jogszabályban megfogalmazott feladatok elvégzése.
2.) Személyszállítási közszolgáltatásához benyújtott kiegészítő támogatás felhasználásáról és utólagos
elszámolásáról készült beszámoló auditálása.
3.) Szükség szerinti egyéb könyvvizsgálói feladatok elvégzése a fenti feladatokon kívül óradíj elszámolás
alapján.

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

Az időtartam hónapban: 48 (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:

Ajánlatkérő késedelmes vagy hibás teljesítés valamint a teljesítés meghiúsulása esetén kötbért
érvényesíthet.
A kötbér mértéke az ajánlati dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezetben kerül meghatározásra.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 305.§ (3)-(5) bekezdése szerint teljesíti.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Nem feltétel.
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III.1.4) Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem

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
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok:
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet,
aki esetében a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) pontokban, valamint a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d)-e) pontjában
meghatározott kizáró okok fennállnak,
— Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt) aki, illetőleg akinek
a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, vagy a
számára erőforrást nyújtó szervezet esetében a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a)-b) pontokban felsorolt kizáró okok
fennállnak.
Megkövetelt igazolási mód:
— Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek), a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójának és az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban a Kbt. 63.
§ (2)-(9) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60.§ (1) bekezdésének, valamint a Kbt. 61.§
(1) d)-e) pontjának hatálya alá.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek
(közös ajánlattevőnek) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának az ajánlathoz csatolnia kell.
G.1: a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján a 2008-2010. évek teljes - általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát.
Ha az ajánlattevő alkalmasságának igazolása érdekében 10 % alatti alvállalkozót vesz igénybe, akkor az
ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 69. § (8) bekezdés alapján kell igazolni.
G.2: a könyvvizsgálói tevékenységéhez kapcsolódó felelősségbiztosítási kötvény másolatát és
felelősségbiztosítást kötő biztosító által kiadott igazolást, amelyből megállapítható az értékhatár, az
érvényesség és a biztosítása összegének folyamatos fizetése. A felelősségbiztosítást a szerződéses időszak
végéig folyamatosan hatályban kell tartania.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő) és az
általa a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha:
G.1: az előző 3 évben (2008-2010.) teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele legalább az
egyik évben nem érte el a 16 000 000 HUF-ot;
G.2: nem rendelkezik a könyvvizsgálati szolgáltatás nyújtására vonatkozó minimum 50 000 000 HUF/év értékű
könyvvizsgálói szakmai felelősségbiztosítással.
Az előző feltételeknek az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek), illetve az általa a közbeszerzés értékének 10
%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának együttesen kell megfelelniük.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójának:
M1: a Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja értelmében csatolnia kell az előző 3 év (2008., 2009, 2010) során
teljesített fontosabb könyvvizsgálati feladatainak ismertetését. A kért igazolást a Kbt. 68 § (1) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően kell benyújtani: megjelölve legalább a szolgáltatás tárgyát, a teljesítés időtartamát,
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helyét, teljes értékét, a szerződést kötő másik fél megnevezését, a vizsgált cég nettó árbevételét, a
könyvvizsgálat jellegét.
M2: a Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján csatolnia kell az alkalmassági követelményeknek megfelelő,
a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásának igazolását. A rendelkezésre állást igazoló
dokumentumoknak tartalmaznia kell a bevonni kívánt szakember szándéknyilatkozatát, az általa aláírt szakmai
önéletrajzát, valamint a szakember nyilatkozatát az előírt munkagyakorlatról. A szakmai önéletrajz legalább
tartalmazza a teljesítésbe bevonni kívánt szakember szakmai végzettségét, munkagyakorlatát és egyéb, a
szerződésszerű teljesítést biztosító ismereteit, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által nyilvántartásba
vett tagszámát/igazolványszámát. Az iskolai végzettséget igazoló okiratokat egyszerű másolatban kell csatolni.
Nyilatkoznia kell továbbá, hogy a feladat elvégzésének felügyeletét a teljesítésbe bevont melyik szakember látja
el.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő) és az általa a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha:
M1: az előző 3 évben (2008., 2009, 2010.) nem rendelkeznek legalább 1 darab magyarországi teljesítésű
könyvvizsgálattal, ahol a vizsgált Társaság éves nettó árbevétele meghaladta a 5 000 000 000 HUF-ot.
M2: a teljesítésbe nem von be legalább 5 fő pénzügyi ellenőrzések területén megszerzett ötéves
munkagyakorlattal rendelkező, könyvvizsgálók kamarai nyilvántartásában szereplő szakembert.

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: 2007. évi LXXV. Törvény a Magyar Könyvvizsgálói
Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről.

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:

BKV Zrt. 15/T-374/11.

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
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IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 14.2.2012 - 11:00
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
14.2.2012 - 11:00

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: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 14.2.2012 - 11:00
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult
személyek a Kbt. 80.§ (2) bekezdése alapján: az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott
személyek, illetve a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek.

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 eredményhirdetés időpontja és helyszíne:
Dátum: 2012. március 14.(13:00).
Helyszín: BKV Zrt. MAGYARORSZÁG, 1072 Budapest, Akácfa utca 15. 252-es szoba.
Ajánlatkérő ezúton meghívja Ajánlattevőket, valamint a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselőit
illetőleg személyeket az eredményhirdetésre.
2. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2012.04.13.
3. Ajánlatkérő az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának
feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
4. Az ajánlatok benyújtására lehetőség van postán, illetve személyesen munkanapokon, hétfőtől péntekig
8:00 és 14:00 óra között, a BKV Zrt. székházában (MAGYARORSZÁG, 1072 Budapest, Akácfa u. 15.) a II.
emelet 256. irodában. Az ajánlattételi határidő napján ugyanezen a helyszínen a IV.3.4) pontban megjelölt
időpontig van lehetőség az ajánlatok személyes benyújtására. A postán benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő
csak akkor tekinti határidőben beérkezettnek, ha azok legkésőbb az ajánlattételi határidőig az ajánlatkérő
részéről az ajánlatok átvételére megjelölt helyen átvételre kerülnek. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos
postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli.
5. Az ajánlatkérő a jelen eljárás dokumentációját teljes terjedelmében elektronikus úton is hozzáférhetővé teszi
honlapján (www.bkv.hu/hu/tarsasagunkrol). A dokumentáció letöltése az eljárásban való részvétel feltétele. A
dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának le kell töltenie. A kiegészítő tájékoztatás a dokumentációt
letöltőnek kerül megküldésre. Az elektronikus úton hozzáférhetővé tett dokumentáció átvételét az ajánlattevők
által a dokumentáció részét képező Visszaigazoló adatlap hiánytalanul kitöltött változatának a jelen felhívás I.1.
pontjában megjelölt fax, vagy e-mail címre történő megküldése igazolja.

www.bkv.hu/hu/tarsasagunkrol
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6. Ajánlatkérő a Kbt. 83 §-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 91. § (2) bekezdése alapján csak az eljárás nyertesével, vagy - az eljárás nyertesének
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített
szervezettel (személlyel) - ha őt a 93. § (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte - köti meg a
szerződést.
8. Ajánlatkérő a benyújtandó ajánlatokra vonatkozó Kbt. 70/A § (1) bekezdés szerinti formai követelményeknél
egyszerűbb formai követelményeket ír elő, amely követelmények részletezését az ajánlattételi dokumentáció
tartalmazza.
9. Az ajánlattevő köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
10. Nyertes Ajánlattevőnek a teljesítés időtartama alatt 300 000 000 HUF/év értékű könyvvizsgálói
felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. Ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy nyertessége esetén a
felelősségbiztosítást megköti. A nyertes ajánlattevő a felelősségbiztosítási kötvény másolatát a szerződés
megkötéséig köteles benyújtani.
11. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy 2011. december 24 - 2012. január 1. között a BKV Zrt. székháza zárva
tart, ebben az időszakban az ajánlatok nem adhatók le.

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit körút 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 13367776
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 13367778

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 323.§ (2)-(4) bekezdése
szerint.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit körút 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 13367776
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 13367778

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:
23.12.2011
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