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: Radioaktív

Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Postai cím: Puskás Tivadar u. 11
Város: Budaörs

Postai irányítószám:2040

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2016-2017. évi
könyvvizsgálói feladatainak ellátása
II.1.1) A közbeszerzés tárgya:

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: A












könyvvizsgáló feladatai:
A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. által a 2016., 2017. évekre vonatkozóan, a Számvitelről
szóló 2000. évi C. törvény szerint elkészített éves beszámoló (mely tartalmazza a mérleget, az
eredménykimutatást a kiegészítő és a közhasznúsági mellékletet) valódiságának és
szabályszerűségének vizsgálata, a Számviteli törvény és a létesítő okirat előírásai betartásának
ellenőrzése és ennek alapján a független könyvvizsgálói jelentés elkészítése.
A könyvvizsgálati munka keretében a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről és
üzletpolitikájáról készült mindazon jelentések, melyek a Ptk-ban előírtak teljesítéseként a létesítő
okiratban meghatározott gyakorisággal, de legalább évente egyszer a legfőbb szerv, és a
felügyelőbizottság részére készülnek.
Támogatási szerződésekben előírt könyvvizsgálói feladatok végzése.
Vagyonkezelői szerződésben foglaltak betartásának ellenőrzése.
Együttműködés a Társaság belső gazdasági szabályzatainak módosításában (pl számviteli
politika, értékelési szabályzat).
Folyamatos együttműködés és folyamatos kapcsolattartás a társasággal és együttműködés a
társaság felügyelőbizottságával, valamint igény esetén a társaság felett tulajdonosi jogokat
gyakorlóval.
A könyvvizsgálati feladatokhoz kapcsolódó szakmai tanácsadás.
Egyéb jogszabályokban meghatározott feladatok, kiemelten,
o közbenső mérleg készítése esetén annak vizsgálata és a könyvvizsgálói jelentés készítése
o a társaság gazdálkodását, pénzügyi helyzetét érintő könyvvizsgálói igazolások kibocsátása
o külön jogszabályi előírás alapján minden, az adott cég éves beszámolójához kapcsolódó,
annak részeként elkészítendő dokumentum vagy melléklet

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: A Kbt. Harmadik rész XVII. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás
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
Az ajánlatkérő 2016. július 13-án eljárást megindító felhívás ajánlattevőknek való közvetlen megküldésével indította a
közbeszerzési eljárást
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.
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
Az eljárás eredményes volt  igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

-

1.
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: 4 (négy)
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:
Diamant Könyvvizsgáló, Gazdasági és Tanácsadó Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1223 Budapest, Gyula vezér út 72.
Ajánlati ár (nettó Ft.):
13.372.000,- Ft + ÁFA
2.
Ajánlattevő neve:
EX ASSE könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1027 Budapest, Fő út 71. II/1.
Ajánlati ár (nettó Ft.):
12.980.000,- Ft + ÁFA
3.
Ajánlattevő neve:
INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A.ép. fszt. 1/F.
Ajánlati ár (nettó Ft.):
10.500.000,- Ft + ÁFA
Alkalmasság indokolása: a közös ajánlattevők érvényes ajánlatot tettek és - figyelemmel a részvételi és

ajánlattételi felhívásban foglalt alkalmassági, alkalmatlansági szempontokra – alkalmasak a szerződés
teljesítésére.
Értékelési szempont: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
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 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

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal
szorzott
értékelési pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:-

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2V.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: 2V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő neve:
INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A.ép. fszt. 1/F.
Ajánlati ár (nettó Ft.): 10.500.000,- Ft + ÁFA
Indoklás: Ajánlattevő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot
adta
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2

Ajánlattevő neve:
EX ASSE könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Zrt.
Ajánlattevő székhelye:
1027 Budapest, Fő út 71. II/1.
Ajánlati ár (nettó Ft.):
12.980.000,- Ft + ÁFA
Indoklás: A második legkedvezőbb érvényes ajánlatot adó Ajánlattevő.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
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: 2V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2Az 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:
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:

Ajánlattevő neve:
MAZARS Könyvszakértő és Tanácsadói Kft.
Ajánlattevő székhelye:
1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14.
Ajánlati ár (nettó Ft.):
18.020.000,- Ft + ÁFA
Ajánlatkérő a Mazars Könyvszakértő és Tanácsadói Kft. ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1)
bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja, mivel az ajánlat egyéb módon nem felel meg az
ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat
ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartamaKezdete: (2016.10.21) / Lejárata: (2016.10.25.)
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2016. 08. 31.
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2016.10.20
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

2

szükség szerinti számban ismételje meg
adott esetben

