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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

https://www.hungarocontrol.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

https://www.hungarocontrol.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 12934036Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Ajánlatkérő 
neve:

„Könyvvizsgálati szolgáltatás teljesítése, valamint a 2007. évi LXXV. 
törvény 3. §-ának (2) bekezdés b) pontjában meghatározott tevékenység 
és tanácsadás ellátása a HungaroControl Zrt. részére a 2019 - 2021. 
üzleti évek vonatkozásában”

Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000091192019
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IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

a) A Megbízó könyvvizsgálata, amely magába foglalja Megbízó 2019., 2020. és 2021. üzleti évekre vonatkozó éves beszámolóinak 
könyvvizsgálatát és a beszámolókban szereplő adatok és állítások valódiságának vizsgálatát a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati 
Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes és hatályos – jogszabályok (a továbbiakban: HAS) alapján. b) 
A Megbízó 2019., 2020 és 2021. üzleti évre vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint, magyar és angol 
nyelven elkészített éves beszámolóinak (pénzügyi kimutatásainak) könyvvizsgálata és a beszámolókban szereplő adatok és állítások 
valódiságának vizsgálata az érvényes Nemzeti és a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak, és a könyvvizsgálatra 
vonatkozó jogszabályok alapján. c) Megbízó erre vonatkozó igénye szerint a Megbízó premizált vezetőinek prémiumkiírásában 
szereplő feltételek teljesülésére vonatkozó könyvvizsgálói nyilatkozat elkészítése. d) A Számviteli Politikák (HAS, IFRS) vizsgálata, 
illetve érdemi módosítás esetén a Számviteli Politika, és annak mellékleteire vonatkozó könyvvizsgálói nyilatkozat kiadása, miszerint 
azok a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban állnak-e. e) Külön könyvvizsgálói jelentés készítése magyar és angol nyelven a 
Megbízó éves jelentéséhez (a továbbiakban: Éves Jelentés, melynek elkészítését és tartalmi követelményeit az Európai Parlament és a 
Tanács 550/2004/EK rendelete (2004. március 10.), továbbá a Bizottság 1035/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. október 17.) 
szabályozza.) f) A vagyonkezelt eszközökön végzett beruházások átadás-átvételével összefüggésben, az érintett vagyonelemek könyv 
szerinti bruttó értékéről készített negyedéves elszámolási kimutatásainak vizsgálata a megállapodás szerinti eljárások elvégzésére 
irányuló 4400. témaszámú Kapcsolódó Szolgáltatásokra Vonatkozó Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard alapján, valamint arról 
jelentés készítése. g) Megbízott képviselőjének kötelező részvétele a Megbízó Felügyelőbizottságának és ügyvezető szervének ülésein 
a Megbízó beszámolóival és a negyedéves gazdasági jelentéseivel foglalkozó napirendi pontjainak tárgyalásánál. Megbízó a jelen pont 
szerinti feladatokért külön óradíjat nem fizet, a jelen pont szerinti feladatok ellenértékét az éves könyvvizsgálat díja tartalmazza. h) 
Óradíjas elszámolás alapján a Megbízott képviselőjének részvétele a Megbízó Felügyelőbizottságának és ügyvezető szervének ülésein 
eseti megrendelés alapján évente 100 óra erejéig, ide nem értve a jelen pont g) pontjában meghatározott feladatot. A jelen pontban 
meghatározott keret naptári évenként értendő. i) A jelen pont a-h) pontjaiban meghatározott feladaton felül egyedi illetve eseti igény 
szerint, a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. 
évi LXXV. törvény (a továbbiakban Mkkt.) 3. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott tanácsadói tevékenység ellátása, eseti 
megrendelés alapján maximum 100 óra/ üzleti év mértékben. A jelen pontban meghatározott keret naptári évenként értendő. A 
szerződéstervezetben részletezettek figyelembevételével.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

„Könyvvizsgálati szolgáltatás teljesítése, valamint a 2007. évi LXXV. törvény 3. §-ának (2) bekezdés b) pontjában meghatározott 
tevékenység és tanácsadás ellátása a HungaroControl Zrt. részére a 2019 - 2021. üzleti évek vonatkozásában”

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

https://www.hungarocontrol.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14578041Fax:+36 14578040Telefon:E-mail: anita.mirko@chsh.hu

Kbt. Harmadik rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás
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1. A szakmai ajánlatban megajánlott könyvvizsgálati munka kidolgozottságának, a könyvvizsgálati munka tartalmának, 
módszertanának az értékelése:- 2. Könyvvizsgálat éves vállalási díja/ára (könyvvizsgálat éves díja), mely az a)-g) alpont szerinti 

10256161244PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft., 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky Út 78.

Ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 1. A szakmai ajánlatban megajánlott könyvvizsgálati munka 
kidolgozottságának, a könyvvizsgálati munka tartalmának, módszertanának az értékelése:- 2. Könyvvizsgálat éves vállalási díja/
ára (könyvvizsgálat éves díja), mely az a)-g) alpont szerinti feladatok ellátását foglalja magában (nettó Ft/év): 9.300.000,- 3. 
Egyedi, illetve eseti igény szerinti, a 2007. évi LXXV. törvény 3. §-ának (2) bekezdés b) pontjában meghatározott tevékenység [(i) 
alpont szerinti tanácsadás] óradíja (nettó Ft/óra): 15.000,- 4. A HungaroControl Zrt. ügyvezető szervének és Felügyelőbizottsága 
ülésein a h) alpont szerinti részvétel óradíja (nettó Ft / óra): 15.000,- Indokolás: Fenti ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, 
ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglalt alkalmassági és érvényességi 
feltételeknek.

10907836241Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság, 1132 Budapest, Váci út 20.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

2019.02.08

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

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

Igen
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Ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 1. A szakmai ajánlatban megajánlott könyvvizsgálati munka 
kidolgozottságának, a könyvvizsgálati munka tartalmának, módszertanának az értékelése:- 2. Könyvvizsgálat éves vállalási díja/
ára (könyvvizsgálat éves díja), mely az a)-g) alpont szerinti feladatok ellátását foglalja magában (nettó Ft/év): 13.000.000,- 3. 
Egyedi, illetve eseti igény szerinti, a 2007. évi LXXV. törvény 3. §-ának (2) bekezdés b) pontjában meghatározott tevékenység [(i) 

10256161244PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft., 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky Út 78.

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

Ernst & Young Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (12715244-2-44) - M3)

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 1. A szakmai ajánlatban megajánlott könyvvizsgálati munka 
kidolgozottságának, a könyvvizsgálati munka tartalmának, módszertanának az értékelése:- 2. Könyvvizsgálat éves vállalási díja/
ára (könyvvizsgálat éves díja), mely az a)-g) alpont szerinti feladatok ellátását foglalja magában (nettó Ft/év): 9.300.000,- 3. 
Egyedi, illetve eseti igény szerinti, a 2007. évi LXXV. törvény 3. §-ának (2) bekezdés b) pontjában meghatározott tevékenység [(i) 
alpont szerinti tanácsadás] óradíja (nettó Ft/óra): 15.000,- 4. A HungaroControl Zrt. ügyvezető szervének és Felügyelőbizottsága 
ülésein a h) alpont szerinti részvétel óradíja (nettó Ft / óra): 15.000,- Ajánlata kiválasztásának indokai: Ajánlata érvényes, 
maradéktalanul megfelel az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt feltételeknek, valamint a Kbt. vonatkozó 
előírásainak. Ajánlattevő nyújtotta az ajánlatkérő számára a legkedvezőbb ajánlatot, valamint az alkalmassági követelmények 
szerinti kritériumok tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget 
tett.

10907836241Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság, 1132 Budapest, Váci út 20.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

A „legjobb ár-érték arány” értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a 
ponthatárok közötti pontszámot: • az 1. részszempont esetén pontkiosztás módszerével, • az 2. – 4. részszempont esetén fordított 
arányosítással

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:

501

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Ajánlatkérő az ajánlatok szakmai értékelését annak mérete miatt, külön csatolmányként küldi meg, „Egyéb 
kommunikációs” eljárási cselekmény keretében.

Szöveges értékelés:

3551.22PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.

Ajánlatkérő az ajánlatok szakmai értékelését annak mérete miatt, külön csatolmányként küldi meg, „Egyéb 
kommunikációs” eljárási cselekmény keretében.

Szöveges értékelés:

4733.33Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

feladatok ellátását foglalja magában (nettó Ft/év): 13.000.000,- 3. Egyedi, illetve eseti igény szerinti, a 2007. évi LXXV. törvény 3
. §-ának (2) bekezdés b) pontjában meghatározott tevékenység [(i) alpont szerinti tanácsadás] óradíja (nettó Ft/óra): 25.000,- 4. A
HungaroControl Zrt. ügyvezető szervének és Felügyelőbizottsága ülésein a h) alpont szerinti részvétel óradíja (nettó Ft / óra): 
25.000,- Indokolás: Fenti ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumban foglalt alkalmassági és érvényességi feltételeknek.

aktuáriusi feladatok ellátása

Ernst & Young Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (12715244-2-44)
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VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.06.16Lejárata:2019.06.07Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma 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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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:

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

alpont szerinti tanácsadás] óradíja (nettó Ft/óra): 25.000,- 4. A HungaroControl Zrt. ügyvezető szervének és Felügyelőbizottsága 
ülésein a h) alpont szerinti részvétel óradíja (nettó Ft / óra): 25.000,- Ajánlata kiválasztásának indokai: Ajánlata érvényes, 
maradéktalanul megfelel az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt feltételeknek, valamint a Kbt. vonatkozó 
előírásainak. Ajánlattevő nyújtotta az ajánlatkérő számára a második legkedvezőbb ajánlatot, valamint az alkalmassági 
követelmények szerinti kritériumok tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási 
kötelezettségének eleget tett.

adótanácsadás, értékelési tanácsadás

PricewaterhouseCoopers Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (23343465-2-44)

2019.06.06

2019.06.06
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó
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