
.,ł

IĄ.
Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi onkormányzatKépviselő-testületének
Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottsága

Pénztigyi IJgyosztá|y .... sz. napirend

ELŐTERJEsZTES
aYźlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2016. augusztus 15-i tilésére

Táľgy: Javaslat a ,,Budapest Főváľos VIII. Keľü|et Józsefváľosi Polgáľmesteľi Hivata| Adóiigyi
Iľodájának műkiidési hatékonyságiavítás'' tátgyíl, kozbeszerzési értékhatźrt eI nem éľő
beszerzési elj ráĺás eredményének megáll apÍtźsáĺa

Előterjesztő : Príris Gyuláné gazdasägi v ezetó
Készítette és leírta: dr. Suba Aľpád iľodavezető
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A döntés e lfo gadásáh o z e gsl szeru szav azatíobb s é g szüks é ge s.
Melléklet: aján|at,aján|attéte|ifelhívás

Tĺszte|t Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság!

Tényállás és a dtintés taľta|mának ľész|etes ismeľtetése

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteľi Hivatal Adóügyi Irodájának
(továbbiakban: Iľoda) helyi adókkal és gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatai ellátása
teľén a koľábbi évek tapaszta|ata a|apjźtn szĺikségessé vált az Iroda működési hatékonyságának
javitźsa. Ennek érdekében az Iroda munkaszervezésének, működési folyamatainak és kapacitás
kihasználtságának jelenlegi helyzetét fel kell mérni, illetve azok javitása céljából olyan . a későbbiek
során végľehajtandó - javaslatok kidolgozása szükséges' melyek célja a közvetlen hatásokon
(munkaidő megtakarítás, költség megfakarítás) tulmenően, az onkormányzat adóbevételeinek
növelése.

A fentiekre tekintettel sor került a ,,Budapest Főváľos VIII. Kerület Jőzsefvárosi Polgáľmesteri Hivatal
Adóügyi Irodájának működési hatékonyságjavítás,, tźrgytl, kozbeszerzési éľtékhatárt el nem érő
beszerzési eljáľásľa vonatkozó 3 db aján|attételi felhívás megküldésére, valamint az aján|attéte|i
felhívás megjelentetésére a wwwjozsefuaros.hu honlapon is. A előzetes piackutatás a|apján azon
gazdasági társaságokat kértiik fe| aján|attételre, amelyek internetes honlapja a|apján, valamint egyéb
információk a|apjźn megfelelő speciális szakmai ismeretekkel rendelkeznek a megľendelendő
szo|gá|tatás e|v égzéséhez.

Ajánlattételre felkét gazdasági szeľeplők:

1. A PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. (székhely: 1055 Budapest' Bajcsy.Zsilinszky
tft 7 8.;, cégj egyzéks zám: 0 I 09 9 6 I 1 02; adőszám: 233 43 4 6 5 -2- 44),

f. Az East-Audit Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zrt. (székhe|y: 4025
Debrecen, Széchenyi utca 15.; cégjegyzékszźtm: 09 10 00033I; adőszám: |2476963-2-09),

3' K.G.L. Adószakéľto és Tanácsadó Kft. (székhely: 2|17 Isaszeg, Pozsonyi u. f|.;
cégj egyzéks zźtm: 13 09 1 1 9808; adőszám: | 4298408-3 -|3).
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Az ajźtn|atok benýjtásának hatĺárideje 20 16. július ff . napja 10 óra volt.
Az ajźtn|attételre nyitva túIőhatáridóben két aján|at került benyújtasra. A K.G.L. Adószakéľtő és
Tanácsadó Kft. ajánlatot nem nyújtott be'
Az aján|atok elbírálásának szempontja a legalacsonyabb ár elve szerint került meghattrozásra.

Az aján|atok felbontásakor azB|őkészítő Bizottság az a|źtbbimegéů|apitźlsokat tette:

1. A PricewaterhouseCoopeľs Magyarország Kft' (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky
tlt 78.;, cégjegyzékszám: 07 09 961102; adôsztm: 23343465-f-44) ajźn|ata az e|oirt tartalmi
kĺivetelményeknek megfelelt, azonban a formai köveÍelményeknek nem felelt meg, mivel az
aján|at ,,indikatív'' jelölést tarta|mazott. Az ellentmondás feloldása indokolttá tette
hiánypótlási felhívás kü|dését az Ajtn|attevő részére.

f' Az East-Audit Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Kĺĺnyvszakértó, Tanácsadó Zrt. (szék,he|y: 4025
Debrecen, Széchenyi utca 15'; cégjegyzékszám: 09 10 00033I; adőszám: I2476963-f-09)
ajźn|ata az ajźnlattételi fe|hívás kovetelményeinek nem felelt meg, mivel aján|atźtboz nem
csatolta az ajtłn|attételi felhívás 9. pontjában meghatźtrozott Pl alkalmassági követelményre
vonatkozó banki igazo|źsÍ., az Ml alkalmassági követelményre vonatkozó ľefeľenciaigazo|ást'
továbbá az Mf alkalmassági követelmény vonatkozäsában nem csatolta jogász végzettségű
szakemberének szakmai oné|etrajzźĺt' Megá||apitást nyert továbbá, hogy az aján|ati ár 20 oÁ-

nál magasabb mértékű eltérést mutat negatív iľányban a becsült nettó értékhez képest, ezért az
aján|ati ár arźnýa|anul alacsony abeszerzés becsült értékéhez viszonyítva.

A fentiekľe tekintettel az aján|attevőket hiánypótlásra hívtuk fe| f0I6, július 29. 12:00 őrai
hatráridővel, melyben kérttik a fenti hiányok pőt|ását, A 2. számú ajánlattevót az aján|ati ár
vonatkozásában felhívtuk az aján|ati źlr meghatározásźlnak gazdasági indokolására is, különös
tekintettel a személyi és dologi ráfordítások tekintetében.

A hiánypótlási felhívás eredménye:

1. A PľicewaterhouseCoopeľs Magyarország Kft. a hiánypótlási felhívásnak eleget tett, és a
megadott hatáľidőn belül megktildte nyilatkozatát aľra vonatkozőan, hogy az ajánlat nem
indikatív, igy aján|ata megfelel az ajttn|attételi felhívás k<ivetelményeinek.

2. Az East-AuditZrt. a hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget, ezért ajźn|ata érvénýelen.

AzElőkészitóBizottságtartalmimegźů|apításaiazalélbbiak:

Az érvényes ajánlatot benýjtó PľicewaterhouseCoopeľs Magyaľország Kft,. ajttnlrati ttra: nettő
7.900.000,- Ft.

Az aján|at megfelel az e|várt követelményeknek'

A fentiek a|apjánjavasolom a ,,Budapest Főváros VIII. Kerület Jőzsetvtlrosi Polgármesteri Hivatal
Adóügyi Irodájának működési hatékonyságiavitás,' tárgyű, kozbeszerzési éľtékhatárt el nem érő
bęszeľzési e|járźs éľvényesnek és eľedményesnek minősítését, tovźłbbá a PricewaterhouseCoopers
Magyarország Kft-t, mint érvényes pá|yázatot benyujtó aján|attevőt az eljáľás nyertesének
nyilvánítását, valamint javaslom a szo|gźiltatás elvégzéséľe iľányuló megbizási szerződés megkötését.

n. A beteľjesztés indoka

A döntés meghozata|ára a Tisztelt Bizottság jogosult.
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m. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés cé|ja a ,,Budapest Főváľos VIII. Kerület Jőzsefválrosi Polgármesteri Hivatal Adóügyi
Irodájának működési hatékonyságjavitás,, tátrgybanklírtpá|yázat eredményének megállapítása.

A nyertes ajźn|attevó aján|ati źra szęrint a szo|gáitatás díja 7.900.000,- Ft + 27 % 
^FA: 

bruttó
1 0. 03 3 . 000'- Ft. A pénnigyi fedezet a | |7 06-0f címen biztosítoff .

Iv. Jogszabályi köľnyezet

A Tisztelt Bizottság đöntése a Budapest Főváros VIII. keľĺilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-
testi'iletének a Képviselő-testület és Szervei Szewezeti és Működési Szabá|yzatárô| sző|ő 36lf0I4.
(xI.06.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 1.1.3 pontján alapul.

Mindezeka|apjánkéremaza|ábbihatározati javaslatelfogadását.

Határozatijavas|at

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a ,,Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal Adóüryi Irodájának
miĺködési hatékonyságjavítás'' tźlrgrű,közbeszerzési éľtékhatárt el nem éróbeszerzési eljárást
éľvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. augusztus 15.

f' A határozat 1. pondában megjelölt beszerzési e|járás soľán a PricewaterhouseCoopers
Magyarország Kft. (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky tlt78.;, cégjegyzékszám:01
09 063022; adőszźtm: I025616|-f-44) aján|ata érvényes, alkalmas a szerzódés teljesítésére,
nem áll kizárő ok hatálya alatt.

Felelős: polgármester
Hatfuidó: 2016. augusztus 15'

3' A határozat l. pontjában megjelölt beszerzési eljáľás nyeľtese PricewaterhouseCoopers
MagyarországKft. (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky űt78.;, cégjegyzékszám:01
09 06302f; adőszám: 1025616I-2-44\. Az elfogadott ajtn|ati ár 7'900.000'- Ft + f7 % ÁFA,
azaz bruttó 1 0.03 3.000'- Ft.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. augusztus 15'

4. Felkéri a polgáľmestert ahatározat 3, pontja szerinti megbizási szerződés a|áírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. augusztus 31.
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A döntés vé gľehaj tását v é gzo szerv ezeti e gy sé g : P énzugy i IJ gy o sztá|y

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az e|őterjesztés előkészítőjénekjavaslata aközzététe|
módjára: honlapon

Budapest, 2016. auguszľus 09.
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Páris Gyuláné
gazdasźryivezetó

KÉszÍľpľrp: PÉNzÜcY|ÜGYosZTÁLyĄ
LpÍnre: DR. SUBAÁnpao dI\
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NYILATKozAT MINTA

Alulíľott osztovits Ádám, mint a PricewateľhouseCoopeľs Maryaľország Kft. cégiegyzésľe jogosult
képviselőj e biintetőj ogi felelősségem tudatában nyilatkożom, hofr

az aj ánlat nem inđikatív.

A fenti nflatkozatot az Adóügyi Iroda működési hatékonysá gtravítátsď, tárgyú közbeszeľzési
elj áľrás kapcsán teszem.

Kelt: Budapest, zo16. július z8.
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Taľtalom

z. A teljesítésbe beuonni kíuánt szq.kértőínk ..........8
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7.7.

Sza'kĺnolí ajdnląt

Ve g *t{6-ě" ěł s s x *ffisg đďěđ#

A PľicewaterhouseCoopers Magyarorszźlg Kft. (továbbiakban ,,P$lC,,) ĺirömmel vette és
ezúton is köszĺini a lehetőséget, hoą1 ajánJatot adhat a Budapest.. Főváros VIII. kertilet
Józsefuárosi onkormányzat (tov-ábbiakban ,,Józsefuárosi onkormányzat'' vagy
,,onkormányzat') Ađóiigyi lrodája műktidési hatékonyságiavításáľa.

AJózsefuáľosi onkormányzatnak a heýi önkoľmányzatolcľól szóló törvényben meghatáľozott
feladata és felelőssége a helyi közüryek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok köľében
többek között a heýi adóval és a gazdaságszeľvezéssel kapcsolatos felađatok ellátása.

A PwC a minél hatékonyabb műktiđés elérése érdekében az a|äbbi szolgáltatást ajźn|ja az
onkormányzat ľészére:

Ađóiis'i Iľođa műkłidési hatékonyságiavítás

Ennek keľetében a PwC üzletileg áwilágítja az Adóügyi Iroda működését és a problémas
területekre fejlesztési javaslatokat fogalmaz meg. Ezen javaslatok bevezetésével áz Adóüryi
Iroda és a J őzsefvärosi onkorm źnyzat..

. bevételnövelést;

. munkaiđő.megtakaľítást,

. költségmegtakarítást;

. tiryfélélmény.növelést
éľhet el.

A Projekt kiteľjedne az Adóügyi Iľoda jelenlegi szervezetének, mfüöđési folyamatainak és
informatikai renđszerének ľészletes átvilágítźsźta, annak alapján a mfüödés pľoblémas
teľĹileteinek beazonosításáta, az azonnďi (quick-win) javítási lehetőségek bemutatásáľa,
továbbá a hatékonyságnövelés irányába ható közép-és hosszú távú fejlesztési lehetőségek,
mfüödési koncepció meghatáľozásáľa is.

Az źftan|źLg|tás további előnyei :

. teljes köľÍí visszajelzés a jelenlegi műkiiđés hatékonyságáľól és ľejtett
taľtalékokľól;

. Iehetőségek azonosítása a folyamatok optimalizálására, szfü eľőfoľľasok
gazdaságosabb kihaszn iiläsźr a;

. akciók keľülnek megfogalmazásra, melyek eredményhatása számszerűsíthető;

. ĺmplementációs teľvkészül, mely tarta|mazzaa jövőben megvalósítanđó akciókat.

,4ľ,Ł I
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A projekttinket az ďábbi háľom fázis mentén képzeljük megvalósítani:

I. fttzť s - Hełzs,ĺrt#ľ{.ékeĺős

A f'ánis célja az Ađóiig:yi Iľoda jelenlegi helyzetének, műktidésének megismerése.
Feldolgozzuk a bekért adatokat és dokumentumokat, interjúk és workshopok segítségével
megismeľjük a belső éľintettek elváľásait, feltérképezztik az a|ap és támogató folyamatokat,
valamint vizsgáljuk a bevételĹ és a költségtrendeket. A tázis végén átfogó helyzetértékelési
jelentés keretében azonosítjuk a pľoblémas teľíiłeteket, melyekľe lehetséges megoldási
irányokat hatáľozunk meg.

A helyzetértékelés fázis során a következő fő feladatokat végeznik:

r) Eléľhető adatok és infoľmációk begrííjtése a műkiidésľől, és azok feldolgozása.
Az ađatbekéréseket _ ahol szükséges - megfelelően kidolgozott sablono}kal támogatjuk,
hogy azok egyéľtelműen kitölthetőek legyenek, és megadásuk ne jelentsen nagy munkateľhet
az onkorm ányzat dolgozói számźt a.

z) SzeméIyes inteľjúk és woľkshopok keretében infoľmációk gyűjtése a működés
megismeréséľe és a problémák feltáľásáľa vonatkozóan. Ezen találkozókat a célzottan bekét
đokumentumok, kimutatások feldolgozását követően, előkészített, standaľd inteľjú
vázlatokkal végezzikel. Inteľjúkat előreláthatólag a következő teľületeken fogunk végezni:

. Adóri8yl lľoda;

. iľattár, iktatás;

. IT;

. pénzügy;

. kommunikáció.

3) Az adatok é-s az inteľjfü feldolgozása soľán töľténik a műkiid'ési folyamatok
felméľése és dokumentáIása. Ennek keretében tudjuk meghatáľozni a javítandó
folyamati lépéseket, azonosítani az esetleges párhuzamosságokat, duplikációkat,
automatizálásí lehetőségeket.

Đ A tľenđek bemutatása és összehasonlító elemzések segítségével részletesen
áttekintjtik az Adóügyi Iľoda bevételeit és költségeit, azok szeľkezetét, felmerüléstik okait,
befolyásoló tényezőilt, befolyásolhatóságát. Többek között elemezzük:

. azegyes adótípusokból származőbevételeket;

. azadóhátralékokalakulását;

. afőkĺiltségtényezőket.

5) Ezen fe]ađatok elvégzése után teljes képet kapunk az onkoľmányzat Adóüsyi Irodájának
jelenlegi mfüöđéséről és a fejlesztendő teľületeiľőI. Az összegyűjtött és elemzett információk
alapján készíttink egy pľobléma leltáľt, ami tartalmaz minden olyan tertiletet, ami
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jele! eg nem kellő hatékonysággal mfüödik. Tapasztalataink szerint jellemzően három fő
problémakörb e soľolhatók a fejlesztendő tenil eJek:

. munkaszeľvezés és infrastľuktúľa _ nem hatékony műköđési folyamatok
használata (pl. behajtás, ađőző felderítés, iktatás és irattárazás teľiiletén),
jelentésszolgálati rendszer és munkavállalói motiváció hiánya;

. p1-Píľalapú tigrintézés _ a papíralapú, manuális műköđés nagy munkaigényíí,
kĺiltséges, sok hibazási lehetőséget rejt magában, illetve az ügyfeleknek sincseňek
innovatív és korszeľű lehetőségei például a bevallás és befizetés teľületén;

. kommunikáció - nincs proaktív, tájékoztató jellegíí kommunikáciő az ügyfelek
iľányába, papíralapú kommunikációs csatornák tulsúlya.

A fázis során a munkánk fókuszában a stľuktúrák és a mfüödési folyamatok olyan szintű
megismerése a cél, hogy megfelelő tudás álljon ľendelkezésünkre a későbbi fázisok hatékony
és eredményes ellátásáľa, az oncé|űheýetleírások és elemzések készítését keľülni fogiuk.

I I . .fiłx{s * T e"ł"u t,z # s, j au aslatok kiđ"rłĺg ĺł u i-ł.s ĺs

A helyzetértékelés során feltáľt problémás teľületek javítására a második fázis soľán
megoldási javaslatokat fogalmazunk ffi€g, melyek bevételnövelést, munkaidő.megtakaľítást, kłiltségcsöliikentést illetve ü5rfélélmény-növelést
eľeđményezłretnek' A javaslatokat kĹilönböző szempontok mentéń elemezzük, melyek két
fő dimenzióba soľolhatók: hatás és ľáfoľdítás. Ezen dimenziók fi$lelembevételével
prioľizáljuk az egyes javaslatokat, és ennek segítségével hozhat dĺintést a Józsefuárosi
onkormányzat vezetősége a ľészletesen megtervezendő és bevezetenđő akciók köľéről.

A javaslatokat néry fő csopoľtba soľoljuk:

. Rövidtávonjavasolt megolđások - rövid iđő alatt, kevés ráfordítassal
megvalósítható, nagy hatású megoldások, melyeket azonnal érdemes megvalósítani.

. I(özéptávon javasolt megoldások - bevezetésiik magas ráfoľdítással jáľ, viszont
hatásuk eľőteljes, jellegzetesen a középtávri projektek taľtoznak ide.

. frosszútávon javasolt megoldások - megvalósításuk alacsonyľáfordítást igényel,
azonban hatásuk is alacsony. Szabad erőforrások esetén érđemes velfü foglalkozni.

. Nemjavasolt megolđások - magas ráfoľdítást igényelnek, hatásuk elenyésző. Ezen
akciók megvalósítása nem javasolt.

rrkŁ
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Riĺr'iđtár,on iavasolt Középtávon iavasolt
megoldások
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Nem javasolt
měsoldások

Ráfoľđítás
r. á.bľir: I}slĺĺa javaslatok éľtókciésónełĺ be.ľĺl ĺ'tŁałásáľa

Az egyes javaslatok kapcsán a kłivetkező elemeket fogiuk meghatáľozni:
. javaslat leíľása, előnyei, hátranyai;
. javaslatok priorizálása azok megvalósításának nehézsége és megtéľĹilés nagysága

alapján;
. megvalósítási ütemteľv Qavaslatok kapcsolatait, függéseit figyelembe véve);
o javaslattal kapcsolatos kĺivetkező lépések, feladatok meghataľozása.

Szélesköľ(íen üzsgáljuk az Adóüryi lrodát, potenciális javaslataink többek között a
következő teľtiletekľe teľjeđhetnek ki:

. elektronikus hatáľozat kikĹildés és szźlm|źnźls bevezetése:

. bevallásokfeldolgozásánakautomatizálása;

. folyamatokegységesítése;

. szeryezeti modell átalakítása;

. nem adózók feldeľítése társszeľvezetek és egyéb szervezetek adataiból;

. proalłtív kommunikáció alkalm azása az adófelderítésben és a behajtásban;

. új fizetési lehetőségek bevezetése (PoS, VPos)
o jelentésszolgálati rend.szer bevezetése.

rĄW
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Ezen fázisban a korábban megfogalmazott és a Józsefuáľosi onkormźnyzat vezetősége által
elfogadott ľövid-, közép- és hosszú távŕr, ľészletesen megtervezett akciók megvďósítása
tĺiľténik az intézkedési (implementációs) terv alapján. A javaslatok bevezetéséhez várhatóan
az onkorm źnyzatmunkatáŕsainak aktívabb ľeszvéfele sztikséges.

Az implementáció során az alábbi feladatok elvégzését vállďjuk:
. Ujítások bevezetésének támogatása - ľendelet teľvezetek készítése, munkaköri

Ieírások és szMsz véleményezése, oktatási teľv készítése, kommunikációs teľv
készítése, újítások bemutatása és promóciója, mintaszövegek készítése;

. Pľojektmenedzsment - folyamatos státuszjelentés, egyeztetések, megbeszélések
szeľvezése és koorđinálása;

. Beszállítók azonosítása és dtintés előkészités - potenciális megoldasokat nffitó
szolgáltatók felkutatása, beszá]lítókkal való egyeztetés, áľajánlat kérése,
đöntéstámogató költség-haszon elemzések készítése és vezetők felé való pľezentálása.

Az implementáció támogatásafázisfeladatait nem taľtaltnazza je|en ajárrlatunk,
a fázis opcionálisan lehívhatô az e|ső két fázis elvégzése után.

A mrrnka egy9s fázisai alatt elvégzendő feladatok és leszállítandó eľedménytermékek a
pľojekt teľjedelmének azonosítása soľán _ melyet a Jőzsefvtrosi onkoľmányzattal közösen
készítiink eI _ keľiilnek pontosan meghatáľozásľa.

7.3. fl/ťep,ľaeg#-ę

Apľojelĺtet egy ambiciózus ütemezés mentén kívanjuk megvalósítani: Az I. és II. fázist együtt,
kb. z hónap alatt teľvezzük elvégezni, a III. fázis végrehajtása - egy esetleges pozitív döntés
után - z-3 hónapotvehet igénybe'

Pľojekt szakaszai

IlÍ űköclési infoľn ációk
összegńjtése, jalítancló
teľŕiletek feldeľítése

Jav'aslatok kÍdol gozása

z-4 hét ĺ3 hét z-3 hónap

1. Á'Łľx: .Ą' ;>::ĺłjeě..ť teľę'eľ'ett t.iŁer:lłeaŕse

Álláspontunk szerint ezen határiđők jól előkészített, kidolgozott módszertanok mentén,
feszes projeknnenedzsmenttel levezényelt projekt keľetében tarthatóak.

A legjelentősebb kockázat az éľintettek válaszađási hajlanđósága és az adatszolgáltatás
gyoľsasága. Eló,bbit kiemelt hangsúlý előkészítéssel kezeljük, a szakértői és vezetői szintek
szempontjďnak becsato rnázásailletve azok előrejelzése révén.

Javaslatok be.ĺ..ezetése

,,ĄI(L lP-
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7.4. éľĺry*ämďmď

Az első két fázisľa vonatkozó aľajánlatunk összesen 7.9oo.ooo Ft + ÁFA, mely taľtalmaz
minđen, a projekttel kapcsolatban felmeriilő költséget.

2. A teljesítésbe beuonltaź kíuůnt
szg.kértőínk

Támogató Paľtneľ

Rađváný Lászlő FccA _ PwC RÍinyuuizsgáIó KJfr., cégtűrs

Radváný Lász|ő zoo3-ban csatlakozott a PwC Kft.-hez. Különböző
ipaľágakban (ingatlan, energia, teľmelő és kereskedelmi szektoľ) működő
magyar és kíilfölđi fulajdonú társaságok könywizsgálatán kívtil részt vett
több átalakuláshoz, felvásárlashoz kapcsolódó, illetve polgáľmesteľi
hivatalok részéľe nffitott tanácsadási munkában is. László nemzetközileg
elfogađott könywizsgáló (FccA). Szakmai elfoglaltságai mellett iđőt szakít
jótékonysági programok támogatásáľa is' Läsz'rő jelenleg a FwC I(ft.
Taľsadalmi Felelősségvállalás Csopoľtjának eryik vezetője.

Lźsz|ő a fő kapcsolattaľtó a Józsefuárosi Önkoľmányzatnak nyújtott
szolgáltatasok tekintetében'

Pľojektvezető

Se|meci Pétcľ - ÜzletiTornő.cso.đős

zoor-ben Pécsi Tudományegyetem és a Middlesex University-n (lonđon)
végzett nemzetközi menedzsment szakon (MSc diploma), illetve zooz-ben
a Pécsi Tudományegyetem Jogi karán jogi szakokleveles kozgazđász
diplomát szeľzett.

{,Ł
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A PwC Magyarország Kft. vezető menedzseľe 74 éve dolgozik
tanácsadóként, kiemelt teľi.ilete az üzleti átvilágítási és
hatékonyságĺavítási projektek. Eredményesen vezetett több komplex
stratégiai, tizletfejlesztési és folyamatjavítási pľojclctct.

Releu űn,s t ap as ztalataí
He5rvidék Polgaľmesteľi Hivatal _ az Adóügyi Iroda jelenlegi
szeľvezetének, működésének, folyamatainak és infoľmatikai rendszeľének
átvilágításaľa, annak alapján a miíködés pľoblémás teľtileteinek
beazonosítasa, és bevétel-növelési/költség-megtakarítási lehetőségek
b emutatása (zo tg- zoĺ 4)

MvM Csopoľt _ HR fő folyamatok átvilágítása, hatékonyságnövelés és a
jĺivőbeni HR szervezet kialakításának támogatása (zorz)

IWVM Csopoľt MVM Zrt. jóléti ingatlanjainak áwilágítása,
eredményesebb műköđesľe és költségľacionalizálásľa javaslatok tétele,

' válságmenedzselési lépések és teľv kialakítása (zolg-zol4)
Globális biztosítótáľsaság - Regionális źŇszervezési progľam' a
program integľált pľogľamtervének elkészítése, a pľoj ekt tevékenységek
előrehďadásának ellenőľzése, a pľojeltek prioriľizálásának menedzselése,
a problémák es kockázatok kezelese (zoro-zorr)

Tanácsaĺlók

szilás'ĺ Dáviđ _ Üzletí Taná..sudő.s

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomanyi Eg5letemen végzett. pénzügy
mesteľszakon' 2013 szeptemberében csatlakozott a PwC-hez.

Tanácsađási szakrnai tapasztalatait elsősoľban tizleti áwilágítási,
hatékonyságiavítási, iizleti mođellezési projekteken szerezte, fő ügyfelei az
eneľgia-és telekommunikációs szektorból, valamint önkoľmányzatok
közül keľtiltek ki.

Relea őns to'p as zt alato:í
Győr Meryei Jogri Város Polgáľmesteľi Hivatal - Smart Ciý
koncepció kialakítása, energiafóloszú okos váľos megolđások tizleti
modelljének elkészítése, hosszú távú váľosfejlesztési stratégia kialakítása
(zotą)

Győľí Polgáľmesteľi Hivatď . EYOF (European Youth olympic
Festival) erőfoľľás tervezésének kiďakítása, a projelłtszewezet
megteľvezése mellett a zoĺ7-ig taľtó HR tevékenységek előrejelzése és
szükséges eľőfoľrásigény megbecslése is a pľojekt része volt

NISZ zrt. _ NISZ Zľt. és leányvállalatai szeľvezetének, foýamatainak és
műkcidésének átvilágítása kiemelt fókusszal a fejlesztenđő, pľoblémas
teľtiletekľe. Fejlesztési és javítási célú akciók kidolgozása a feltáľt
problémák kapcsán' (zors)

a4k4Ł tą
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Csák Máté _ Íjzletí Tan:ĺő.csa.dő.s

A Budapesti Coľvinus Egyetemen végeztem okleveles kozgazdászként, a
Közép-Európai Egyetemen (CEU) és a Dél-Karolinai Egyetemen
(University of South Caľolina) több banki és pénzügyi kuľzust is
elvégeztem. Tanácsadói munkám során olyan ľeleváns feladatokat láttam
el, mint közgazdasági előľejelzés készítés, pénzü$/i teľvezés, pénnigyi
folyamatok vizsgálata, cost-benefit elemzés készítés, rizleti tervek készítes.

Relev őns t ap as zt alataí
Budapest 2o.24 - olimpiai megvalósíthatósági tanrrlmány készítése

Kaposváľ MJv Befektetésvonzó képességének növelése Kaposváľ MJV
beruházásösztönzését támogató projekt, ameýnek éľtelmében felmérésre kenilt a váľos
jelenlegi helyzete más releváns hazai váľosolĺkal, majd ipaľágankénti lebontásban fejlesztési
javaslatok keľültek megfogalmazásra, továbbá elkészítésľe keľĹi]t egy maľketinganyag is.

SZTNH _ Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala _ Cost-benefit elemzés és pénztigyi
mode]lezés készítése

dľ. Nary-Szabó orso|ya. iizleti toinő'csolđős

A Szegedi .qJlam- és Jogtudományi Karon vegzett jogászként. Koľábban
ügyvédként, illetve minisztéľiumokban és állami vállalatokná| vezetői
tanácsadóként dolgozott. A Pwc tizleti tanácsadó csapatához Prrblic Sector
szakéľtőként zor5-ben csatlakozott.

Releu űns to;p as zt alato;í

Tlegšŕvidéki onkoľmányzat Polgáľmesteľí Hivatal aZ
onkoľmányzat jelenlegi szervezetének, műköđésének, folyamatainak és
informatikai rendszerének átvilágítása, annak alapján a mfüödés
pľoblémás teľületeinek beazonosítása, és bevétel-növelési/költség-
megtakarítási lehetőségek bemutatása, valamint a javaslatok
implementálása.

Kaposváľ MJV Befektetésvonzó képességének niivelése
Kaposvár MJV beľuházásösztönzését támogató projekt, amelynek
éľtelmében felmérésľe keľült a váľos jelenlegi helyzete más releváns hazai
városokkď, majd iparágankénti lebontásban fejlesztési javaslatok keriiltek
megfogalm azäsra, továbbá elkészítésľe keľĹilt egy marketinganyag is.

IvfVM zrl.. _ Az MVM ZrÍ.. szttmára nemzetközi felméľés elkészítése,
valamint kockázatelemzési eljárás soľán a táľsaság kockázatkezelési
folyamatának felméľése, optimális infoľmatikai ľendszerbe töľténő
áhiltetése.
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dľ. Gally Eszteľ _ Jogitanácsad'ő.s

Ęszteľ zooe-ben ügyvédjelöltként csatlakozott a Réti, AntaII és Társai
Ugyvédi lrodához. Szakterülete a közbeszerzés, köľnyezetjog, privatizáció
és az energiajog. Eszteľ számos kiizbeszerzesi eljáľás elólkészítésében vett
részt, jelentős részt vállalt az irođa privatizációs ügyeiben, valamint
átvilágítási vizsgálatok elvégzésében is' Jogi tanácsađást ny(ljtott az eryik
legnagyobb elektromosáram-elosztó vállalat számfua e5y szabályozott
átszewezés kapcsán.

Eszter továbbá ľendszeresen nffit jogi szolgáltatást önkormányzatok,
állami szervek részére, és á]landó tanácsadója önkormárryzati tulajdonú
társaságolorak'

Releviáns tapasztďatai
HegrvÍđéki onkoľmányzat az Adóügyi Iroda jelenlegi
szeľvezetének, műkĺidésének, folyamatainak és infoľmatikai ľenđszeľének
áwilágítása, annak alapján a működés problémás teľtileteinek
beazonosítasa, és bevétel-növelési/költség-megtakarítási, valamint
üg]rfélélmény-növelési lehetőségek bemutatása c. proj ekttel összefiiggő
jogi kéľdésekben jogi tanácsadás

ÁIlamĺ tulajđonú távközlési táľsaság - a társaság kozbeszerzéseinek
átvilágítása

onkoľmányzati tulajđoni táľsaság a társaság teľvezett
működésére vonatkozó működése modell kidolgozása, többek között
kozbeszerzési, állami támogatási szempontok figyelembe vételével

A PwC üzleti átvilágítashoz és hatékonyságjavításhoz kapcsolódőanazalábbi fontosabb
(kiadható) refeľenciá}kď rendelkezik:

1. Ggőľ &{eggeź -F*g{ĺV&ł.ps P*ł.g&ĺ"wxe"sřep"đ řřďľ{E'tw.ř. ,&đ^{łźäEpt. &szt&Egđĺmřĺ
ľľaďíľecjcťósđ Fzaték*.szrys&gf aa:ít&"sĺz, t'ĺĺłäĺzľľa{mť ĺađ*íľĺeł zz ,ôs ĺzđ.{łrłzěľték.
rz7ľ ťťłĺzeľđi{u*á ď*ásm

Projekt
Projekt Leírősa

3. Referencíak

ł.gpÍ"-e].. '

Győr Megyei Jogú
Vaľos

Győľ Megyei Jogú Váľos Polgaľmesteri Hivatal Ad őij;gý osztźůya az
ďaptevékenységei euátasát az akkoľihoz képest hatékonyabban és a bevétel
oľientáltságra koncentrá]va kívánta végezni azngyÍéIfćlkuszt figyelembe véve,
amihez a PwC tanácsadói szolgáltatását vette igénybe. A PwC az Adóügyi Iľoda
jelenlegi szeĺvezetének, működési folyamatainak és informatikai renđszeľeinek
áwilágítását végezte,valamintjavaslatokat tett a hatékonyságnövelésľe és azok
bevezetésében támogatta az önkoľmányzatot.

Feladatok
Az adóiigyi iroda üzleti, adószakmai és jogi szempontú átvilágítása:. jelenlegi helyzet áwilágítasa és kritikus teľti]etek feltéľképezése

,ĄM
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Magyartlrszág

Kapcsolattaľtó
Dr' Csörgei l,ajos

+36 96 Soo 24S

aljewzo@ryor-

,tj',Bufś,l . '' '

Hegyvidéki

onkoľmányzat
Polgaľmesteri

Hivatal

.''o"ľsp'4'g-", -.',,

Maryarország

I(apcsolattaĺtő
dľ. Tusor Gabriella

0eeyző)
+S6t zz4 5949
tusor.gabľiella@

Ügpfś'l

Nemzeti

Infokommunikációs

2. XgÍ" key-ikŁĺetž {g'gĺ:ggwź{žógČi.},Pĺsěgťĺrnrcst.eri^ g:íźułľ,tszŁ 
'Ąđóiiigryí" trł<łĺg{4f {zľa*łigc

gľt#ľcŕjĺťđsf łł-*t,ôkałzgsŕzg;ľ*oásđse' uŕěľ{ĺľ}réwt atÍdłwetw és *ĺgówwéľŁógę
* ął ĺěĺ ĺz ĺzĚ€. z&g&'s rł.

ProjektLeírősa

bevétel-növelési/költség-me gtakaľítási lehetőségek bemutatás a
hatékonyságnĺive]és iľányába ható lehetőségek bemutatása
rövid- közép-és hosszú távú fejlesztési lehetőségek, műktjđési koncepció

meghatáľozása
implementáció támogatása

A Hegyviđéki onkormányzat Polgáľmesteľi Hivatal Adóügyi Irodája az
alaptevékenységei ellátását az akkońhoz képest hatékonyabban és a bevétel
oľientáltságra koncentľálva Hváĺta végezni az ügyfélfókuszt figyelembe véve,
amihez a PwC tanácsađói szolgáltatását vette igénybe. A P\Ą'c az Adótigyi lľoda
jelenlegi szervezetének, műköđési folyamatďnak és informatikai rendszeľeinek
áwilágítását végezte,vďamint javaslatot tett a hatékonyságnövelésre és azok
bevezetésében támogatta az önkoľmányzatot.

Feladatok
Az adóiigyi iľoda üzleti, adószakmai és jogi szempontú átvilágítása:. jelenlegi helyzet áwilágítása és kľitikus teľtiletek feltérképezése

. bevétel-növelési/költség-megtakarítási lehetőségek bemutatása. hatékonyságnövelés iľányába ható lehetőségek bemutatása. ľövid- kózép-és hosszu távú fejlesztési lehetőségek, műköđési koncepció
meghatározása

. implementációtámogatása

A PwC elvégezte a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szo|gźltatőZrt'
működési, pénzügyi, ađőzásí és jogi átvilágítását, illetve leányvállalatai (Pro-M
Professzionális Mobilráđió Zľt., IdomSoft Infoľmatik a] zrt', KOPINT-DATORG
Informatikai és Vagyonkezelő l(ft.) magas szintű működési és jogi átvilágítását,

3. -NF.$#ľ,ľť* és łe{wł.pgu&łä*ěatana.lc gľaľäfu#ĺřĺása., 3ĺéľaaĺŕgľgĺ'ž, *#&r'&sž es jĺłgt
ćääaJiěŕ-äg{t&s#.

ProjektLeíľőso.
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a kľitikus kockázatok és a működési problémák feltárását, valamint a feltáľt
problémákľa adható fejlesztési akciók eikészítését.

Felađatok
A tarsaságok jelenlegi áilapotának, pénzíigyi hátterének, ađózásának és a
működés jogi keľeteinek felméľése

. Áffogó kép kialakítása a NISZ és leányváIlalatai pénzíig},i helyzetről

. Működési mođell felmérése (stľatégia, szewezet, folyamatok, vevők-
szállítók valamint technológia fókusszď)

. Működési modell fejlesztéséľe irányuló javaslatok kidolgozása, egy jól
működő, fenntaľtható vállalat kialakítása céljából

. Alapvető adózási témák vizsgálata, adóoptimďizálási lehetőségek
azonosítása

. Taľsaság működésével kapcsolatos alapvető jogi kéľdések, jogi
köľnyezet vizs gálata, illetve azon jogi kockázatok azonosítása, melyek
pénzbíľságokkď jáľhatnak

4. Az Nrww NET Zrt. iÁz€.et€ sł"evłżpÚxtt,tŁ &twiť.&gít&sn'',ós íaĺĺťéľcoľtgs'ŕ.gjavžt{as*

Projekt
ProjektLeírásą

łs.pf-ŕ!"

MaryaľVillamos
MűvekZľt'

Idő'p-gn!

20
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Dr. Ugron Gáspár
Gáboľ
+36 r 3o4 zz88
gugľon@mvm.hu

Az MVM Zľt. Költségtakarékossági Programja ľészeként valósítja meg az MVM
NET Zrt. jelenlegi mlíködésének áwilágítását, továbbá a miíköđési
hatékonyságnöveléséľe és költségtakaľékosságáľa vonatkozó javaslatok
kidolgozását és implement źiásź,ŕ..

Felađatok
Az MVM NET Zľt. jelenlegi állapotának felmérése, fejlesztési javaslatok
megfogalmazäsa és bevezetése

. IGitikus témak feltéľképezése,

. Hatékonyságjavítási pontok azonosítása

. Ajanlások, választási lehetőségek megfogalmazása nemzetközi példák és
legjobb gyakorlatok mentén.

. Javaslat kiđolgozása a szervezeti stľuktúrára, felelősségi köľökľe és
főfolyamatokľa, szakmai, működési változtatasokra vonatkozóan.

5. ľäz ,MVE.f *"qđ}řX}*"ŕj{5$éřŕ ťľagľ*.ťľ*ĺĺmÉgł*x'& ď:zł'e{Ě sae;łza7aasru.8'ďł. ćłte:žř.&gí.ŕ'#.sĺł é"ę
fĺrľ'ŕ.éŘoĺcgrsaágp* eĺďľeĺ'sat

Pľojekt Projekt Leíĺőso'

Az MVM Zrt. zotĺ-ben célu] tűzte ki az MVM Csoport jóIéti ingatlanainak

,ĺ8
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MagyarVillamos
MűvekZľt.
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20ĹĹ-2012

9"ľ*sz.qB." '',
Magyarország

..Ií"gľ*c'.'s.-9{a't.t."*ľĺó

Dr. Ugľon Gáspáľ
Gáboľ
+36 r 3o4 zz88
gugľon@mvm.hu

(mintegy r5o db ingatlan) üzleti célú átvilágítását, valamint a jóléti ingatlan
kezelés tekintetében egy hatékonyabb műkiidési koncepció kidolgozását, kĹilönös
tekintettel a középtávú miíködési javítása, vďamint az ingatlanok optimális
kihasználtságának eléréséľe. A PwC elvégezte az ingatlanok tizleti- illetve
ingatIanszakmai áwilágítását, és jĺivőbeli akcióterveket fogďmazott meg az
ingatlanok hasznosításáľa vonatkozóan.

Felađatok
. Üzleti és ingatlanszakmai átvilágítas, folyamatok modellezése,

tevékenységek feltérképezése, szew ezeffejlesztési javaslatok kiđolgozása
. Röviđ táui' gyoľs kĺiltségmegtakarítási tevékenységek azonosítása (,,quick

win-ek")
. Közép-és hosszú távú, a jóléti ingatlan kezelés hatékonyságnĺivelését

célzó működésfejlesztési lehetőségek meghatáľozása
. Közép-és hosszú távú implementációs teľv kidolgozása

/9
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ĺ.ĺÁľr,.łľľnľnr-r nnr,HÍvÁs
''Adóiigyĺ Iľoda műktĺdési hatékonyságiavítás'' tárgyilkozbeszerzési értékhatart el nem éro

beszerzési eljárásban

(abeszerzés becstilt nettó értéke 7.900.000,- Ft)

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosi onkoľmźnyzatközbeszerzési éľtékhatáľt el nem érő
beszerzési eljárást hirdet meg, amelyben ajánlattevőként felkéri ont' illetve az on á/rtall vezetett
szervezetet:

1. Ajánlatkéľő neve, címe:
BUDAPEST FovÁRos v[I. KERÜLET ĺozsnrvÁnosl oNKoRMÁhl^YZAT
Cím: 1082 Budapest' Baross u.63-67.

Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet neYe, címe, telefonszáma, e-mail címe:
Budapest Főváros VIII. kerÍilet Józsefuáľosi Polgármesteri Hivatal
Cím: 1082 Budapest, Baross u,63-67.
Kapcsolattartó: dr. Suba Áľpád
Telefon: 459 2515
E-mail: subaa@jozsefuaros.hu

2. A beszeľzés táľgyának, illetőIeg mennyiségének megha tźrozása,a beszeľzés műszaki leíľása,
illetőleg a minőségi ktivetelményet teljesítménykiivete|mények ismeľtetése:
Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal Adóiigyi Iroda miĺkĺjđési
hatékonyságának javítása érdekében az[roda munkaszeryezésének, a műkodési folyamatainak és
kapacitĺás kihasználtsága jelenlegi he|yzetének felmérése, értékelése, valamint a szükséges
intézkedésekre vonatkozó - munkaidő megtakarítiást, költség megtakarítást, ügyfélélmény
ncivelést, és közvetve adóbevétel növekedést eredményező - rövid-, kozép-, és hosszú tavú
javaslatok kidolgozása.

3. !ł'szerződésmeghatáľozása: megbizásiszerzódés

4. A szerződés időtaľtamaz hatźrozott időtartamri, 2016. december 3 l-ig

5. A teljesítés he|ye: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal (1082
Budapest, Baross u. 63-67 .)

6. Az e|lenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokľa való
esetleges hivatkozás:
Ajánlatkérő a megbizási díjat az igazo|t teljesítést követően átutalással fizeti meg a szźlm|a
befogadásátő| szźmitolt 15 napon beli.il a nyeľtes ajálnlattevő részére. Ąánlatkérő előleget nem
ťlzet, a r észszám|źzás lehető s é gét nem b izt o s ítj a.

Ajánlati źtr: Az ajźtn|ati iárat foľintban kell megadni.Ha az ajtn|ati ár számokkal megadott összege
és a betűvel leírt összege között eltérés van, akkor a behĺvel kiíľt összeget tekinti az Aján|atkéro
érvényesnek.
Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajźtĺ|attevők semmilyen formában
és semmilyen hivatkozással sem tehetnek váitoző árattarta|maző aján|atot.
A nettó árakat úgy kell megadni' hogy azok tarta|mazzanak minden járulékos költséget'
fiiggetlenül azok formájától és fonásától.
Minden áradatot úgy kell megadni, hog a neftő ár mellett a főösszesítőn egyénelmű formában
szerepeljen az AFĺ'Yo-banés összegszertĺen, valamint a bľuttó ár.
Az aján|ati árnak taľtalmaznia ke|| a teljesítés időtaľtama a|aÍti źtrváiltozásbő| eredő kockázatot és
hasznot is.
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8.

Az aján|attevők csak magyar forintban (rrĺJF) tehetnek aján|atot és a szerződéskotés valutaneme is
csak ez lehet.
Az aján|ati árnak tarta|maznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az aján|at tárgyának
eredményfelelős megva|ősításához, az aján|ati feltételekben rögzitett feltételek betartásźlhoz
szükségesek, íry többek kozött minden illetéket, díjat, bérletet, a hibák kijavításához sztikséges
költségeket is.
Az ajétn|at csak banki átutalásos fizetési módot tarta|mazhat, minden egyéb fizetési mód
elfogadhatat|an az Aj ánlatkérő számára.
Az ajźtn|atok kidolgozásakor veryék figyelembe, hogy az aján|ati árnak teljes körűnek kell lennie,
vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igéný.

Äz ajńn|atok bírálati szem pontj ai :

Ajánlatkérő a nyeľtes ajánlattevőt a legalacsonyabb ár elve alapján választja ki.

Kizárő okok:
Ajánlattevő kizárásra kerül, amennyiben az a|átbbi kizárő okok bármelyike vele szemben fennáll:
a) az a|ábbi biĺncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt

öt évben jogerős bírósági ítéletben megárl|apitźtst nyert, amíg a büntetett e|őé|ethez ftiződő
hátrányok alól nem mentestilt:

aa) a Buntető Törvénykönyvről szó|ó 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi tV'
törvény), illetve a Büntető Töľvénykĺinyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk')
szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a biĺncselekmény bunszervezetben ttiľténő
elkövetését is;

ab) az 1978. évi rV. töľvény szeľinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlásą
vesztegetés nemzetkozi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban,
hútlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós
bűncselekmények, valamint a Btk. szeľinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;

ac) az 1978. évi [V. t<irvény szeľinti kĺlltségvetési csaĺás, európai közösségek pénzĺjgyi
érdekeinek megséľtése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;

ad) az 1978. évi [V. törvény, illetve a Btk. szęrinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó
felbujtás, biĺnsegély vagy kísérlet;

ae) az 1978, évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti
terrorizmu s ťlnanszir ozása;

afl az 1978. évi [V. t<ĺrvény, illetve a Btk. szerinti emberkeľeskedelem, valamint a Btk. szeľinti
kényszermunka;

ag) az 1978. évi tV. törvény, illetve a Btk. szerinti versený korlźúozó megállapodás
közbeszerzési és koncessziós eljráľásban;

ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g') pontokban felsoroltakhoz hasonló
bíĺncselekmény;

b) egy évnél ľégebben lejáľt adó-, vámťlzetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kĺitelezettségének nem tett eleget, kivéve, hatartozásátt és az esetleges kamatot és bírságot az
ajźn|at vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek
megfi zetésére halasztást kapott;

c) vége|szźtmolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést
közzétettek, az el|ene indított felszámolási eljĺárást jogerĺĺsen elrendelték, vagy ha a gazdasági
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljarás van folyamatban, vagy aki személyes joga
szerint hasonló helyzetben van;

d) tevékenységét felfiiggesztette vagy akinek tevékenységét felfiiggesztették;
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt

három éven belül jogerős bíľósági ítéletben megá||apitást nyert;

fl esetében az aján|atkérő bizonyitani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul
befolyásolni az aján|atkérő d<jntéshozata|i fo|yamatźtt, vagy olyan bizalmas információt
kísérelt megszeľezni, amely jogtalan előnyt biztosítana szźtmára abeszerzési eljáľásban, vagy
koľábbi beszerzési e|járásból ebbő| az okból kizáták, és a kizźtrás tekintetében jogorvoslatra
nem került sor aZ érintett beszeľzési eljárás lezáru|źsźltő| szźtmított háľom évig;
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g/ tekintetében a következó fe|téte|ek valamelyike megvalósul:
ga) nem az Eurőpai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdaságí Együttműködési és

Fejlesztési Szewezet tagá||amában, a Kereskedelmi YiIágszervezet kozbęszerzési
megállapodásban részes államban vagy aZ EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli
országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletoségge|,
amellyel Magyarországnak kettős adőzás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel
az Eurőpai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,

gb) o|yan szabźůyozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus
ťlnanszirozása megelőzéséről és megakadályozásárő| sző|ő 2007. évi CXXXVI. törvény 3. $
r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni,
vagy

gc) a gazdasági szereplőben kĺizvetetten vagy közvetlenül több, mint fí%o-os tulajdoni résszel
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amelynek tekintetében a kb) a|pont szerinti feltétel fennáll;

i) harmadik országbeli állampolgáľ Magyaľországon engedé|yhez kdtött foglalkoztatása esetén a
munkaügyi hatóság á|ta| a munkaügyi ellenőrzésről szóló |996. évi LxxV. törvény 7/A. $-a
a|apjźn két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatźsi - vagy annak
felülvizsgálata esetén bírósági . hatźrozatban megáIlapított és a központi költségvetésbe
történő befizetésre kötelezéssel vaw az idegenrendészeti hatóság ź.Jta| a harmadik országbeli
állampolgárok beutazásráról és taľtózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi
bírsággal sújtott j ogszabályséľtést követett el.

Igazolás módja: az aján|attételi felhívás melléklete szerinti nyilatkozat a|áirásźlva|, eredetben.

9. A|kalmasságikłivetelmények:
Az ajánlattevők pénzĺigyĹgazdasági alkalmasságának megítéléséhez szĺikséges adatok és a
megkłivetelt igazolásĺ móđ:
Pl: Ąánlattevő köteles csatolni valamennyi szám|avezető pénzügyi intézményétól a felhívás
megkiildését mege|óző 60 napon nem régebbi, valamennyi fo|yőszźm|źra vonatkozó
nyi|atkozato(ka)tazalábbikötelezőtartalommal:
- banksám|asztlm megadásą miôta v ezeti az adott bankszÍtm|ź| źú,
. volt-e báľmilyen métékiĺ sorban á||ásf0I6. január 1. napjátt követően.

Ha több aján|attevó k<izösen tesz aján|atot, akkor kötelesek igazolni az elóírt alkalmassági
minimumkövetelményeknek való megfelelésüket.

Az aján|attevők pénzügyĹgazdaságĺ alkalmasságának minimumkövetelménye:
Pl: Alkalmat|an az ajánlattevo, ha a cégkivonatban szereplő valamelyik pénzforgalmi szźm|ájźn
2016. január 1. napját kĺĺvetően sorlan álló tétele volt.

Az ajánlattevők műszakĺ-szakmaĺ alkalmasságának megítéléséhez sziikséges adatok és a
megkövetelt igazołási mĺód:
Ml: Ajánlattevo mutassa be a felhívás megküldését megelőző, legjelentősebb szolgáltatásait.

J&I2z Ajźn|attevő mutassa be a teljesítésbe bevont szakembereit. A szakemberek bemutatása során
csatolandó a képzettségetigazo|ő szakmai oné|etrajz a szakember saját kezu a|áirásával, valamint
a szakemberek végzettségét,képzeÍtségétigazo|ó dokumentumok egyszerű másolata.

A fentiekben rogzített valamennyi alkalmassági minimum kovetelményeknek az ajźn|attevő a
beszerzés |0%-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval eg5rÍitt is
megfelelhet. Ebben az esetben az aján|atnak tartalmaznia kell ezen _ abeszerzés értékének 10%-át
nem meghaladó méľtékben igénybe venni kívánt _ alvállalkoző nevét, címét, továbbá az
aján|attevó alkalmasság ának igazo|ásához szüks éges igazo|ásokat, nyilatkozatokat is.

0r'ILŁ
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Az aján|attevők műszaki-szakmai alkalmasságának minimumkövetelményei:
Alkalmatla n az aján|attevő, amennyiben
Ml: nem rendelkezik az ajźn|attételi felhívás megküldését mege|őző f4 hőnap összességében,
min l db, onkormányzati adóhatóság vonatkozásában működési hatékonyságjavítás elvégzésére
vonatkozó refeľenciával.

M2: nem rendelkezik

- legalább l főjogász végzettségíĺ és
- legalább 1 fő pénzügy és számvitel alapszak vagy pénzugY mesterszak végzettségíi

szakemberrel.

10. A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizáľása: ajźn|atkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes
körben binositja.

11. Az ajánlattételi határidő: 2016. július 22.10.00 őra

Äz aján|at benyújtásának címe: Budapest Fóváros VIII. keľület Józsefuárosi Polgármesteri
Hivatal, Pénzug7ĺi[Jgyosztźůy (1082 Budapest, Baross u.63-67.,II. emelet 204.)

|2. Az ajánlattétel nyelve: magyar

13. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje: Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Ügyosĺály (1082 Budapest, Baross ll.63-67.,II. emelet 204.)

Bontás ideje: 2016. jtiias2f .10.00 óľa

Az aj źntatok fe lb ontás án j elen l étre j o go sultak :

Ajánlatkérő, valamint aján|attevó képviselője, vagy az áita|a szabźllyszerĺĺ meghatalmazźssa|
ellátott személy'

|4. A tárgyalás |efolytatásának menete' és az ajánlatkéľő által előírt alapvető szabá|yok, az első
tárgyalás időpontja:
T ar gy i be szerzés i elj árásban az aj án|atkérő nem tźr gy a| az aj źn|attevőkkel.

l5.Tájékoztatźs az eljáľás eľedményéľől és a szeľződéskötés tenezett időpontja:
Tźrgyi eljĺárásban Ajánlatkérő külön eredményhirdetést nem tart.
Az eljárás eredményét Ajánlatkérő Képviselő-testtiletének Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottsága állapítja meg.

16. Annak meghatáľozása, hogy az e|jáľásban lehet-e táľgyalnĺ, vag:ľ a benyújtott ajánlatokat
táľgyalás nélkül bÍľálják el:
Az ajźtn|atkérő az ajánlatokat tźrgya|ás lefolýatása nélkül bíráija e|.

17. Amennyiben a szerződés EU alapokból finanszírozott pľojekttel és/vagy programmal
kapcsolatos, úgy annak megieliilése:
Tźrgyi beszeľzési eljáľás az EU alapokban finanszírozott projekttel és/vagy pľogľammal nem
kapcsolatos.

18. Az ajánlati kötiittség időtaľtamaz Azaján|attételi határidol'ejźLrtźLtő| számított 30'

19. Egyéb információk:
a) Az ajátnl'at - tartalomjegyzéket követő - első oldalaként felolvasólap szerepeljen, amelyben

kĺjzölni ke|| az énékelés alá kerülő adatokat az aján|attételi fe|híváshoz mellékelt mintában
meghatározottak szerint, Az aján|ati źrat neÍtő és bruttó összegben is meg kell megadni.
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b) Az aján|atot papír alapon l eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Amennyiben
eltérés van aZ ajźnl'at ,,eredeti'' és ,,másolat,, pé|dánya kozoÍt, az aján|atkérő az ,,eredeti,,
példáný tekinti irányadónak. Az ajánlatokat taľtalmazó csomagon a következo szöveget kell
szerepeltetni:

''Adóügyi 
lľoda működési hatékonyságiavítás''- Felbontani tilos''

c) A benyújtott ajanlatnak az a|źtbbi formai követelményeknek kell megfelelnie:
- Az aján|at eľedeti példányát zsinórral, lapozhatóan ĺissze kell ťuzni, a csomót matricával

az aján|at első vagy hátsó lapjához rögziteni, a matricźtt le kell bé|yegezni, vagy az
ajánlattevő részéról erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bé|yegző, i||etó|eg az
a|áirás legalább egy része amatricán leryen;

- Az ajźn|at o|da|számozása eggyel kezdődjön és oldalanként nĺivekedjen. Elegendő a
szöveget vagĺ számokat vagy képet tarta|mazó oldalakat szźtmozni, az tires oldalakat
nem kell, de lehet' A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az
ajźtn|atkérő az ettő| kismértékben eltérő szátmozźst (pl. egyes oldalaknál a /A, ĺB
oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tarta|omjegyzékben az egyes iratok helye
egyértelműen azonosítható. Az ajrínlatkéľő a kismértékben hiányos számozást
kiegészítheti, ha ez az ajźn|atban va|ő tájékozódása, illetve az ajźn|aŤa való hivatkozása
érdekében szükséges;

- Az ajánlatnak az e|ején tarta|omjegyzéket kell tartalmaznia, mely a|apján az ajátn|atban
szereplő dokumentumok oldalszám a|apjátn megtalálhatóak;

- Az ajánlatot két, _ az ajźn|attételi felhívásban meghatározott szźmű - példányban kelt
beadni, az eľedeti ajánlaton meg kell jelöIni, hogy az az eredeti;

- Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell imia az adott
gazdálkodó szewezetné| erre jogosult(ak)nak vagy olyan szeméĺynek, YäEY
személyeknek aki(k) erľe a jogosult személy(ek)től írásos fe|hata|mazást kaptak;

- Az ajźn|at minden olyan oldalát, amelyen _ az aján|at beadása előtt - módosítást hajtottak
végľe, az adott dokumentumot a|áíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is
kézjeggy e| kell ellátni.

d) Érvényte|en az ajźn|at, ha az Ajánlattevő a jelen felhívásban meghatźrozott kizáró okok
hatáiya a|att źů|.

e) Az ajĺánlatnak tarÍa|mazniakell ajánlattevő alábbi iratait:

- az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjánźů60 napnál nem ľégebbi cégkivonat
másolati példánya, amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van
fo|yamatban, az esetleges változásbejegyzési kérelem a cégbíróság érkezteto
bé|yegzőjével ellátott másolati példánya; egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói
igazol.vźny másolata;

- az aján|atot a|źńró va|amennyi személy érvényes aláírási címpéldányának vagy
címmintáj ának másolata.

Đ Az ajánlatok összeállításával és benyrijtásáva| kapcsolatban felmerült összes költség az
ajźn|attevót terheli.

g) Amennyiben valamely igazolás vagy nyilatkozat nem magyar nyelven keľtil benyújtásra
magyar nyelvű foľdítása is csatolandó.
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Mellék|etek:

]. számú melléklet: Felolvasólap
2. szómú melléklet: Ajánlattevői nyilatkozat
3. szómú mellékĺet:Kizáró okokĺa vonatkozó nvilatkozat
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Ajánlattevő által kért
e|lenszolgáltatás összege:

(nettó Ft + Afa / hó)

]. számú melléklet

FELoLvAsoĺ,a.p
a 

''Adóügyi 
lľoda működési hatékonyságiavítás ,, ttrgyilközbeszerzési éľtékhatárt el nem érő

beszerzési eljárásban

Keltezés,

Ajánlaffevő neve:

Aj ánlattevő székhelye :

Aj ánlattevő adôszttma:

Aj ánlattevő levelezési
címe:

Aj ánlattevő telefonszáma:

Aj ánlattevő faxszáma..

Ajánlattevő e-mail címe:

Kapcsolattaľhásra kijelölt
személv neve:

KapcsolattarŁásra kij elölt
személy eléľhetőségei:

cégszerű a|źirás
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2. számli melléklet
Aján|attevői nyilatkozat

Alulírott ' (név), mint a(z)

......(cég) (a

továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője a 2016. július ..... napján ,,Adóüg1li lroda műkodési
hatékonysdgjavítás,, tźtrgyban kelt ajánlattételi felhívásukkal kapcsolatban az a|źhbi nyilatkozatot
teszem:

A ,,Adóügli lroda műkodési hatékonyságjavítĺźs,, tárgytl, szo|gáltatás megrendelésľe iľányuló eljĺárás
ajánlattételi felhívásában foglaltakat megismeľttik, tudomásul vetti.ik és mindenben elfogadjuk,
továbbá jelen nyilatkozat a|áíĺásátva| je|eznik ľészvételi szándékunkat az e|járásban'

Kijelentjük tovźhbĄ hogy cégünk kész és képes a tárgyi szolgáltatás teljesítésére.

Ajánlatunk elfogadása esetén vállaljuk a felhívásban meghatározott feladatok ellátását a 2016.
december 3l-ig, továbbá azt,hogy a teljesítésünk megfelel a felhívásban meghatározottaknak.

Az ajźn|attételi hatĺáridő lejártától számított 30 napig tartjuk az ajźn|afinkat, az addig ránk nézve
kötelező érvényu; ezen időszak |ejźtrta előtt báľmikor elfogadható.

Keltezés.

cégszeru a|áirás
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3. számú melléklet

Nyilatkozat

a 
''Adóügyi 

lroda míĺkłidési hatékonyságiavítás'' tźtrgyű,közbeszerzési értékhatárt el nem érő
beszerzési eljárásban

Alulírott társaság (ajánlattevő), melyet képvisel:

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Nem állnak fenn velem / velünk szemben az a|ábbikizárő okok, mely szerint nem lehet aján|attevő,
aki:
a) az a|ábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt
évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíga büntetett e|oé|ethezfuződo hátrányok alól
nem mentesült:
aa) aBintető Töľvénykönyvről szóló 1978. évi tV. törvény (atovábbiakban: 1978. évi IV. torvény),
illetve a Büntető Törvénykönyvľól szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti
bűnszervezetben részvétel, ideéľtve a bűncselekmény biĺnszervezetben történő elkövetését is;
ab) az 1978. évi TV. t<irvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása,
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetkózi kapcsolatokban, hűtlen
kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korľupciós
bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közĺisségek pénz;J'gyi érdekeinek
megséľtése, illetve a Btk. szeľinti költségvetési csalás;
ad) az 1978. évi [V. töľvény, illetve a Btk. szerinti teľroľcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó
felbujtás, bÍĺnsegély vagy kísérlet;
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szeľinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus
ťlnarszírozása;
afl az 1978. évi [V. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti
kényszermunka;
aĐ M 1978. évi rV. törvény, illetve a Btk. szerinti versený kor|źttoző megállapodás kĺjzbeszeľzési és
koncessziós eljárásban;
ah) a gazdasźryi szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló
bűncselekmény;
b) egy évnél régebben |ejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, hatartozźsát és az esetleges kamatot és bírságot az aján|at
vagy részxételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vag1ĺ ezek megfizetésére halasztást
kapott;
c) végelszámolás a|att á||, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről sző|ő bírósági végzést
kozzéteItęk, az e||ene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő
személyes joga szerinti hason|ó eljárás van folyamatban' vagy aki személyes joga szerint hasonló
helyzetben van;
d) tevékenységét felfiiggesztette vagy akinek tevékenységét felfiiggesrtették;
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt
három éven belül jogerős bírósági ítéletben megá||apítást nyeľt;

fl esetében az ajźtn|atkéro bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul
befolyásolni az aján|atkérő döntéshozata|i fo|yamatźtt, vagy olyan bizalmas információt kísérelt
megszerezni, amely jogtalan előný biztosítana számára a beszerzési eljárásban, YdE! korábbi
beszeruési eljárásból ebbő| az okból kizárták, és a kizźtrás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az
érintett beszerzési eljárás |ezźtru|ásátő| szźtmított három évig;
/ tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ga) nem az Eurőpai Uniő, az Euľópai Gazdasáryi Térség vagy a Gazdasági EgyüttmÍĺködési és
Fejlesztési Szervezet tagá||amthan, a Kereskedelmi Világszervezet kozbeszerzési megállapodásban
részes államban vagy aZ EUMSZ 198. cikkében em|ített tengerentrili országok és terĺiletek
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bármelyikében Vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak
kettős adőzás elkerüléséĺől szóló egyezménye van, vagy ame||ye|-az Európäi Uniónak kétoldalú
megállapodása van a kozbeszerzés ter én,
g!) olyan szabźt|yozot1. tőzsdén nem jegyzett ttrsaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus
ťlnanszírozása megelőzéséről és megakaáĺýozásźrő| s,t,ĺá zool' evĺ ćxxxvl. t<irvény 3. $ y' pontľa)-rb) vagy rc)-rd) alpo-ntja szeľinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni , YäE!
gc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy köžveilenül több, mint 25%o-os tulajdoni résszel vagyszayazati jogga| rencĺelkezik olyan jogi szemé|y vagy szcmélyes joga szęt.iltl jtlgképes szervezet,
amelynek tekintetében a kb) a|pontszerinti feltétď ĺenníľ;
y' harmadik országbeli-állampolgár Magyarországon engedé|yhez kötött fog|a|koztatása esetén a
1.un.katisyi hatóság áúta| a munkaügyi ellenőľzésrőĺ szo|o1gg6.. évi LXXV' toíény 7/A' $-a a|ap1án
két évnél nem ľégebben jogerőre emelkedett kózigazgatási - vagy annak feltilvizsgálata esetén bírósági
- 
.hatátrozatban megállapíto|t és a központi k<ĺhšégvetésbe töřénő befizetésre řötelezéssel vagy azidegenrendészeti hatóság á|ta| a harmádik országbeli állampolgárokbeutazásáról és tartózkodásáról

szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszábĺýséľtest követett el.

Keltezés,

,/k L
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