
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 

 sz. napirend 

ELŐ TERJESZTÉS 

a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság  2020.  január  27-i  ülésére 

Tárgy: Javaslat a  „2020.  évre könyvvizsgálat ellátása" tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem 
érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására 

Előterjesztő: Páris Gyuláné gazdasági vezető 
Készítette: Gazdasági szervezet 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
Melléklet: 1  db ajánlattételi felhívás 

4  db felolvasó lap 

Tisztelt Költségvetési és Pénzügyi Bizottság! 

I. Tényállás a döntés tartalmának részletes ismertetése 
A  Képviselő-testület a 248/2015.(XII.03) számú határozatának  8.)  pontjában az Önkormányzat  2020. 
évre vonatkozó könyvvizsgálati feladatok ellátására  2.240,0  e  Ft  fedezetet biztosított a  11706-02 
címen (önként vállalt feladat). 

A  szolgáltatás beszerzésére a becsült értékre tekintettel — nettó  1.440,0  e  Ft  - a 617/2019.(VI.11.) 
számú Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozattal elfogadott Józsefvárosi Önkormányzat 
Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat)  IX.  Része szerinti beszerzési 
eljárás került lefolytatásra. 

2019.  december 20-án a  „2020.  évre könyvvizsgálat ellátása" tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem 
érő beszerzési eljárás indult meg. (Az ajánlattételi felhívás az előterjesztés  1.  számú melléklete.) 
A  Szabályzat  20.1.  pontja alapján a közbeszerzési értékhatárt el nem érő árubeszerzésről, építési 
beruházásról, szolgáltatás megrendelésérő l dönteni legalább három ajánlat bekérésével lehet. 

Az ajánlattételre felkért szervezetek az alábbiak: 
DR.  PRINTZ és Társa Kft.  (1181 Budapest,  Barcsay  u. 31.) 
Dialóg Plusz Audit Könyvvizsgáló Kft.  (1137 Budapest,  Katona József  u. 14.) 
KÖZ-PÉNZ Számviteli, Ügyvitel-Szervező, Tanácsadó és Könyvelő Kft.  (1033 Budapest, 
Reviczky ezredes  u. 2.11/02.) 

Az ajánlattételre felkért szervezetek - előzetes piackutatás szerint — mindegyike alkalmasnak bizonyult 
a szolgáltatás teljesítésére, szakmai felkészültségük, képesítésük az ajánlattételi felhívás tárgyára 
irányuló referenciákkal rendelkeznek. Továbbá a felkért gazdasági szereplők közül több is végzett már 
hasonló tevékenység az Önkormányzat számára, valamint jelenleg is végez könyvvizsgálati 
tevékenységet. Az OPTEN cégtár adatai szerint működésük törvényes és megfelelő, köztartozásuk 
nem áll fent. 

Az ajánlattételi felhívás a Józsefváros Önkormányzatának hivatalos weboldalán — a 
www.jozsefvaros.hu —  2020.  december 20-án megjelent. 

Az ajánlattételi felhívás  11.  pontja szerint az ajánlattételi határidőig  —2020.  január  07. 16:00 -4  darab 
ajánlat érkezett. Az ajánlatok elbírálásának értékelése a „legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás" 
elve alapján történt. 
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Ajánlattevők ajánlatainak ismertetése 

EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék és Könyvszakértő Tanácsadó Zrt.  (4025  Debrecen, 
Széchenyi  u. 15.) 

99.000  Ft+Afa/hó (bruttó  125.730 Ajánlati ár: összesen nettó  Ft  + Áfa = bruttó  Ft 
Ft/hó)  

Dialóg Plusz Audit Könyvvizsgáló Kft.  (1137 Budapest,  Katona József  u. 14;)  
110.000  Ft+Afa/hó (bruttó  139.700 Ajánlati ár: összesen nettó  Ft  + Áfa = bruttó  Ft 
Ft/hó)  

FOCOS AUDIT  AND ADVISORY  Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.  (1139 Budapest, 
Petneházy  u.52.  II/238  

Ajánlati ár: összesen nettó  Ft  + Áfa = bruttó  Ft 
290.000  Ft+Áfa/116 (bruttó  368.300 
Ft/hó) 

  

DR.  PRINTZ ÉS TÁRSA Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.  (1181 Budapest,  Barcsay  u. 36.) 

Ajánlati ár: összesen nettó  Ft  + Áfa = bruttó  Ft 
120.000  Ft+Áfa/hó (bruttó  152.400 
Ft/hó) 

  

Az ajánlatok bontása során megállapítást nyert, hogy: 
7 EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék és Könyvszakértő Tanácsadó Zrt. Ajánlattevő által 

benyújtott ajánlat  22.  oldala tartalmazza a könyvvizsgálat elvégzésére vonatkozó 
referenciákat,  de  nem tartalmazza a könyvvizsgálati díj összegeit. Fentiek alapján a  min 3  db, 
egyenként legalább nettó I millió  Ft  értékű műszaki-szakmai alkalmasságának 
minimumkövetelményei nem állapíthatóak meg egyértelműen. 
Hiánypótlás keretében megkértük a hiányzó dokumentumot. 

DR.  PR1NTZ ÉS TÁRSA Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.. által csatolt cégkivonat másolat 
2019.  augusztus  25.  napján hatályos adatokat tartalmazza, mely nem felel meg az Ajánlattételi 
felhívás  19.  pont e) alpontjában foglaltaknak. 
Ajánlattevő által  1  fő szakember saját kezű aláírásával ellátott szakmai önéletrajzának, 
valamint a végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolatának 
benyújtására került sor, mely nem felel meg az Ajánlattételi felhívás  9.  pontjában foglaltak 
szerinti műszaki-szakmai alkalmasságának megítéléséhez szükséges igazolási módnak. 
Hiánypótlás keretében megkértük a hiányzó dokumentumokat. 

A  hiánypótlás határideje  2020.  január  10. 10.00  óra volt. 

Az  EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék  es  Könyvszakértő Tanácsadó Zrt. ajánlattevő a 
hiánypótlásnak határidőben eleget tett, a benyújtott referencianyilatkozata a felhívásnak megfelelő. 
Az ajánlata érvényes. 

DR.  PRINTZ ÉS TÁRSA Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. ajánlattevő a hiánypótlásnak határidőben 
eleget tett. Ajánlattevő által benyújtásra került az ajánlattételi felhívás megküldésének 
időpontjánál  60  napnál nem régebbi cégkivonat másolati példánya, valamint a teljesítésbe 
bevont további I fő szakember (könyvvizsgáló/asszisztens) saját kezű aláírásával ellátott szakmai 
önéletrajza, valamint a végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata. 
Az ajánlata érvényes. 

Fentiek alapján  4  db érvényes ajánlat érkezett 

A  Bizottság a  „2020.  évre könyvvizsgálat ellátása" tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
beszerzési eljárás eredményének megállapításáról, valamint a nyertes ajánlattevőről dönt. 
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H. A  beterjesztés indoka 
A  közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására vonatkozó 
döntéshozatal. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  lefolytatott beszerzési eljárás eredményes, a Képviselő-testület  248/2015.  (XII.03.) számú 
határozatának  8.)  pontjában foglaltak végrehajtása érdekében szükséges a döntés meghozatala. 

Fedezete a fenti képviselő-testületi határozat  8.)  pontja alapján előzetes kötelezettségvállalás nettó 
1.740  e  Ft  összegben. 
Nyertes ajánlattevő  es  elfogadott ajánlati ár:  EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék és 
Könyvszakértő Tanácsadó Zrt.  (4025  Debrecen, Széchenyi  u. 15.) 

Ajánlati ár: összesen nettó  Ft  + Áfa = bruttó  Ft 
99.000  Ft+Afa/hó (bruttó  125.730 

Ft/hó 

  

IV. Jogszabályi környezet 
A  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014. (X1.06.) 
önkormányzati rendelet  7.  melléklet  1.1.  pont  1.1.1.  alpontja szerint Költségvetési és Pénzügyi 
Bizottság dönt közbeszerzési ügyekben az eljárás megindításáról, eredmény megállapításáról, 
beszerzési ügyekben az eredmény megállapításáról. 

Mindezek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A  Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1. a  „2020.  évre könyvvizsgálat ellátása" tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési 
eljárás érvényes és eredményes. 

2. a beszerzési eljárás nyertese az  EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék és Könyvszakértő 
Tanácsadó Zrt.  (4025  Debrecen, Széchenyi  U. 15.),  amely a legalacsonyabb összegű, érvényes 
ajánlatot adta, ajánlata az ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezeten belül van, alkalmas a szerződés 
teljesítésére és nem állkizáró ok hatálya alatt. 
Elfogadott ajánlati ár  99.000  Ft+Áfa/hó, bruttó:  125.730  Ft/hó. 

3. a határozat  2.  pontja alapján felkéri a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: az I.  2.  pontok esetben  2020.  január  27.,  a  3.  pont esetén  2020.  január  31. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdasági vezető 
A  lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a közzététel 
módjára: honlapon 

Budapest, 2020.  január  14. 2 -C  -.a) 
Paris  Gyuláné 

Gazdasági vezető 
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KÉSZÍTETTE: GAZDASÁGI VEZETŐ /OE  

LEÍRTA: GAZDASÁGI SZERVEZET 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL:  

7- ei COE .(7i57(1, rif 

 

ELLENŐRIZTE: 

R.  MÉSZÁR ERI 

ALJEGYZŐ 

BETE JESZTÉSRE ALKALMAS.: JÓVÁHAGYTA:' 

r
,
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„ 

CZU KE  É ud  DR.PINTER 4sü m --.  2 7 —.),x  6;SÁTLY BALÁZS 

JEGYZŐ '  :7; \IOET:Ii.,H.  ÄijA KÖLTSEGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE 
, 
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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
„2020.  évre könyvvizsgálat ellátása" tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési 

eljárásban 

(a beszerzés becsült nettó értéke  1.440.000,- Ft) 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
beszerzési eljárást hirdet meg, amelyben ajánlattevőként felkéri Önt, illetve az Ön által vezetett 
szervezetet: 

I. Ajánlatkérő neve, címe: 
BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Cím:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet neve, címe, telefonszáma,  e-mail  címe: 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Cím:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
Kapcsolattarm• Páris Gyuláné 
Telefon: 
E-mail: 

2. A  beszerzés tárgyának, illetőleg mennyiségének meghatározása, a beszerzés műszaki leírása, 
illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények ismertetése: 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat részére  2020.  évre vonatkozó 
könyvvizsgálat ellátása, valamint ennek alapján a hatályos jogszabályi rendelkezésekben, 
különösen a magyar számviteli törvényben előírtak és a könyvvizsgálókra vonatkozóan 
meghatározott, az Ajánlatkérő működésével összefüggő feladatok elvégzése, különösen a 
jogszabályok előírásaival összhangban elkészített éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálata 
és arról könyvvizsgálói jelentés kibocsátása. Ajánlatkérő  2021.  évi beszámolójának auditálása és 
a2020.  évi költségvetési rendelet tervezet véleményezése.  A 2020.  évi költségvetési rendelet 
módosítások véleményezése. 

3. A  szerződés meghatározása: megbízási szerződés 

4. A  szerződés időtartama: határozott időtartamú,  2020.  december  31.  napjáig tartó. 

5. A  teljesítés helye:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal  (1082 
Budapest,  Baross  u. 63-67.) 

6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra való 
esetleges hivatkozás: 
Ajánlatkérő a megbízási díjat havi egyenlő részletekben, utólag tárgyhónapot követő 10-ig, az 
igazolt teljesítést követően átutalással fizeti meg a számla befogadásától számított  15  napon belül 
a nyertes ajánlattevő részére. 

Ajánlati ár: Az ajánlati árat forintban kell megadni.  Ha  az ajánlati ár számokkal megadott összege 
és a betűvel leírt összege között eltérés van, akkor a betűvel kiírt összeget tekinti az Ajánlatkérő 
érvényesnek. 
Az ajánlatban szereplő áraknak  fix  árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában 
és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. 
A  nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, 
függetlenül azok formájától  es  forrásától. 
Minden áradatot úgy kell megadni, hogy a nettó ár mellett a főösszesítőn egyértelmű formában 
szerepeljen az ÁFA  %-ban es  összegszerűen, valamint a bruttó ár. 



Az  ajánlati árnak tartalmaznia kell  a  teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot és 
hasznot  is. 
Az  ajánlattevők csak magyar forintban  (HUF)  tehetnek ajánlatot és  a  szerződéskötés valutaneme  is 
csak ez lehet. 
Az  ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat  a  költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának 
eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához 
szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat, bérletet,  a  hibák kijavításához szükséges 
költségeket  is. 
Az  ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód 
elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára. 
Az  ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, 
vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt. 

7. Az ajánlatok bírálati szempontjai: 
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőt a legalacsonyabb ár elve alapján választja ki. 

8. Kizáró okok: 
Ajánlattevő kizárásra kerül, amennyiben az alábbi kizáró okok bármelyike vele szemben fennáll: 

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette,  es  a bűncselekmény elkövetése az 
elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez 
fűződő hátrányok alól nem mentesült: 
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló  1978.  évi  IV.  törvény (a továbbiakban:  1978.  évi  TV. 
törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló  2012.  évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 
szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő 
elkövetését is; 
ab)  az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, 
hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós 
bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; 
ac)  az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi 
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 
ad)  az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez 
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 
ae) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk, szerinti 
terrorizmus finanszírozása; 
af) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. 
szerinti kényszermunka; 
ag) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás 
közbeszerzési és koncessziós eljárásban; 
ah)  a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 
bűncselekmény; 
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve,  ha  tartozását  es  az esetleges kamatot és bírságot az 
ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek 
megfizetésére halasztást kapott; 
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy  ha  a gazdasági 
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga 
szerint hasonló helyzetben van; 
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfiiggesztették; 
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az 
elmúlt három  even  belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 

,19  az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem 
megfelelő adatot szolgáltat ( a továbbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó 
nyilatkozatot tesz, vagy a beszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata 
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• ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat érintő igazolási 
kötelezettségének ( a továbbiakban együtt hamis nyilatkozat), amennyiben 
fa) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az 
alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelősségére vagy az 
ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és 
fb) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, 
vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna 
ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére 
álló igazolások tartalmának nem felel meg, 
g)esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt 
kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a beszerzési eljárásban, vagy 
korábbi beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra 
nem került sor az érintett beszerzési eljárás lezárulásától számított három évig; 
1.0  tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
ha)  nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési 
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ  198.  cikkében említett tengerentúli 
országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, 
amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel 
az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, 
hb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló  2017.  évi LIII. törvény  3.  §  38. 
pont szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 
hc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel 
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amelynek tekintetében a hb) alpont szerinti feltétel fennáll; 
0  harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén 
a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló  1996.  évi LXXV. törvény  7/A.  §-a 
alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak 
felülvizsgálata esetén bírósági - határozatban megállapított és a központi költségvetésbe 
történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi 
bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 
j)  az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény  4I.§ (6)  bekezdése szerint nem minősül 
átlátható szervezetnek, figyelemmel a törvény I.§  4.  pontjára. 

Igazolás módja: az ajánlattételi felhívás melléklete szerinti nyilatkozat aláírásával, eredetben. 

9.  Alkalmassági követelmények: 
Az ajánlattevők pénzügyi-gazdasági alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 
PI:  Ajánlattevő köteles csatolni valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől a felhívás 
megküldését megelőző  60  napon nem régebbi, valamennyi folyószámlára vonatkozó 
nyilatkozato(ka)t az alábbi kötelező tartalommal: 
- bankszámlaszám megadása, mióta vezeti az adott bankszámláját, 
- volt-e bármilyen mértékű sorban állás  2019.  január I. napját követően. 

P2:  Ajánlattevő köteles csatolni a szakmai felelősségbiztosítására fennállásáról szóló biztosítási 
kötvény másolati példányát, valamint a legutolsó befizetést igazoló bizonylat másolati példányát. 

Ha  több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, akkor kötelesek igazolni az előírt alkalmassági 
minimumkövetelményeknek való megfelelésüket. 

Az ajánlattevők pénzügyi-gazdasági alkalmasságának minimumkövetelménye: 
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PI:  Alkalmatlan az ajánlattevő,  ha  a cégkivonatban szereplő valamelyik pénzforgalmi számláján 
2019.  január  1.  napját követően sorban álló tétele volt. 

P2:  Alkalmatlan az ajánlattevő,  ha  nem rendelkezik legalább  50.000.000  Ft/év, valamint 
50.000.000  Ft/ügylet biztosítás összegű, a szolgáltatás (könyvvizsgálat) elvégzésére vonatkozó 
szakmai felelősségbiztosítással. 

Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 
Ml: Ajánlattevő mutassa be a felhívás megküldését megelőző  24  hónap legjelentősebb 
szolgáltatásait. 
M2:  Ajánlattevő mutassa be a teljesítésbe bevont szakembereit.  A  szakemberek bemutatása során 
csatolandó a képzettséget igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával, valamint 
a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata. 

A  fentiekben rögzített valamennyi alkalmassági minimum követelményeknek az ajánlattevő a 
beszerzés 10%-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is 
megfelelhet. Ebben az esetben az ajánlatnak tartalmaznia kell ezen — a beszerzés értékének 10%-át 
nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt — alvállalkozó nevét, címét, továbbá az 
ajánlattevő alkalmasságának igazolásához szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat is. 

Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának minimumkövetelményei: 
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben 
MI: nem rendelkezik a felhívás megküldését megelőző  24  hónap összességében  min 3  db, 
egyenként legalább nettó  1  millió  Ft  értékű könyvvizsgálat elvégzésére vonatkozó referenciával. 

M2:  nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel: 
1  fő bejegyzett könyvvizsgáló, aki rendelkezik  5  éves könyvvizsgálói szakmai gyakorlattal, 
továbbá 
1  fő asszisztens, aki legalább  3  év pénzügyi vagy könyvelői, vagy könyvvizsgálói gyakorlattal 
rendelkezik. 

10. A  hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes 
körben biztosítja. 

11. Az ajánlattételi határidő: 2020.  január  07. 16.00  óra 

Az ajánlat benyújtásának címe:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri 
Hivatal, Pénzügyi Ügyosztály  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.,  II. emelet  212.) 

12. Az ajánlattétel nyelve: magyar 

13. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Ügyosztály  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.,  II. emelet  212.) 

Bontás ideje:  2020.  január  07. 16.00  óra 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: 
Ajánlatkérő, valamint ajánlattő képviselője, vagy az általa szabályszerű meghatalmazással ellátott 
személy. 

14. A  tárgyalás lefolytatásának menete, és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályok„ az első 
tárgyalás időpontja: 
Tárgyi beszerzési eljárásban az ajánlatkérő nem tárgyal az ajánlattevőkkel. 

4 



15.Tájékoztatás az eljárás eredményéről és a szerződéskötés tervezett időpontja: 
Tárgyi eljárásban Ajánlatkérő külön eredményhirdetést nem tart. 
Az eljárás eredményét Ajánlatkérő Képviselő-testületének Költségvetési is Pénzügyi Bizottsága 
állapítja meg, a szerződéskötés tervezett időpontja  2020.  január  17. 

16. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat 
tárgyalás nélkül bírálják el: 
Az ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás lefolytatása nélkül bírálja el. 

17. Amennyiben  a  szerződés  EU  alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal 
kapcsolatos, úgy annak megjelölése: 
Tárgyi beszerzési eljárás az  EU  alapokban finanszírozott projekttel és/vagy programmal nem 
kapcsolatos. 

18. Az ajánlati kötöttség időtartama: Az ajánlattételi határidő lejártától számított  30. 

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

közölni kell az értékelés alá kerülő adatokat az ajánlattételi felhíváshoz mellékelt mintában 
meghatározottak szerint. Az ajánlati árat nettó és bruttó összegben is meg kell megadni. 

b) Az ajánlatot papír alapon I eredeti és  1  másolati példányban kell benyújtani. Amennyiben 
eltérés van az ajánlat „eredeti" és „másolat" példánya között, az ajánlatkérő az „eredeti" 
példányt tekinti irányadónak. Az ajánlatokat tartalmazó csomagon a következő szöveget kell 
szerepeltetni: 

„2020.  könyvvizsgálat"— Felbontani tilos" 

c) A  benyújtott ajánlatnak az alábbi formai követelményeknek kell megfelelnie: 
- Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával 

az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az 
ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az 
aláírás legalább egy része a matricán legyen; 

- Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a 
szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat 
nem kell,  de  lehet.  A  címlapot és hátlapot  (ha  vannak) nem kell,  de  lehet számozni. Az 
ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a  /A, /B 
oldalszám) is köteles elfogadni,  ha  a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye 
egyértelműen azonosítható. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást 
kiegészítheti,  ha  ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása 
érdekében szükséges; 

Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban 
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 

Az ajánlatot két, — az ajánlattételi felhívásban meghatározott számú — példányban kell 
beadni, az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti; 

Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott 
gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy 
személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak; 

- Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen — az ajánlat beadása előtt — módosítást hajtottak 
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is 
kézjeggyel kell ellátni. 

d) Érvénytelen az ajánlat,  ha  az Ajánlattevő a jelen felhívásban meghatározott kizáró okok 
hatálya alatt áll. 

e) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő alábbi iratait: 
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Budapest, 2019.  december  20. 

Mellékletek: 

I . számú melléklet: Felolvasólap 
2. számú melléklet: Ajánlattevői nyilatkozat 
3. számú melléklet: Kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat 

os  VIII. kerület Józsefvárosi 
rmányzat 

iseletében: 
kó Andras 

polgármester 

C j OE 

• az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjánál  60  napnál nem régebbi cégkivonat 
másolati példánya, amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van 
folyamatban, az esetleges változásbejegyzési kérelem a cégbíróság •érkeztető 
bélyegzőjével ellátott másolati példánya; egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói 
igazolvány másolata; 

az ajánlatot aláíró valamennyi személy érvényes aláírási címpéldányának vagy 
címmintájának másolata. 

f) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az 
ajánlattevőt terheli. 

g) Amennyiben valamely igazolás vagy nyilatkozat nem magyar nyelven kerül benyújtásra 
magyar nyelvű fordítása is csatolandó. 

20.  Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja és a www.lozsefvaros.hu oldalon való 
megjelenés időpontja: 2019.  december  20. 
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I. számú melléklet 

FELOLVASÓLAP 
a  „2020.  évre könyvvizsgálat ellátása" tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési 

eljárásban 

Ajánlattevő neve: 

 

Ajánlattevő székhelye: 

 

Ajánlattevő adószáma: 

 

Ajánlattevő levelezési 
címe: 

 

Ajánlattevő telefonszáma: 

 

Ajánlattevő faxszáma: 

 

Ajánlattevő  e-mail  címe: 

 

Kapcsolattartásra kijelölt 
személy neve: 

 

Kapcsolattartásra kijelölt . 
személy elérhetőségei: 

  

Ajánlattevő által kért 
ellenszolgáltatás összege: 

(nettó  Ft  + Áfa / hó) 

 

Keltezés, 

cégszerű aláírás 
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2.  számú melléklet 
Ajánlattevői nyilatkozat 

Alulírott  (név), mint a(z) 

(cég) (a 

továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője a  20119.  december  napján  „2020. gyre  könyvvizsgálat 
ellátása" tárgyban kelt ajánlattételi felhívásukkal kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszem: 

A „2020.  évre könyvvizsgálat ellátása" tárgyú, szolgáltatás megrendelésre irányuló eljárás 
ajánlattételi felhívásában foglaltakat megismertük, tudomásul vettük és mindenben elfogadjuk, 
továbbá jelen nyilatkozat aláírásával jelezzük részvételi szándékunkat az eljárásban. 

Kijelentjük továbbá, hogy cégünk kész és képes a tárgyi szolgáltatás teljesítésére. 

Ajánlatunk elfogadása esetén vállaljuk a felhívásban meghatározott feladatok ellátását a  2020 
december  31.  napjáig, továbbá azt, hogy a teljesítésünk megfelel a felhívásban meghatározottaknak. 

Az ajánlattételi határidő lejártától számított  30  napig tartjuk az ajánlatunkat, az addig ránk nézve 
kötelező érvényű; ezen időszak lejárta előtt bármikor elfogadható. 

Keltezés, 

cégszerű aláírás 
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3.  számú melléklet 

Nyilatkozat 

a  „2020.  évre könyvvizsgálat ellátása" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési 
eljárásban 

Alulírott  társaság (ajánlattevő), melyet képvisel:  

az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

Nem állnak fenn velem / velünk szemben az alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, 
aki: 

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt 
évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 
nem mentesült: 

aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló  1978.  évi  IV.  törvény (a továbbiakban:  1978.  évi 
törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló  2012.  évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 
szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő 
elkövetését is; 
ab)  az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, 
hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós 
bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; 
ac)  az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi 
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 
ad)  az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez 
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 
ae) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti 
terrorizmus finanszírozása; 
a» az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. 
szerinti kényszermunka; 
ag) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás 
közbeszerzési és koncessziós eljárásban; 
ah)  a gazdasági szereplő szemilyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 
bűncselekmény; 

b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve,  ha  tartozását  es  az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat 
vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást 
kapott; 
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy  ha  a gazdasági szereplő 
személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló 
helyzetben van; 
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt 
három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 
0  az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem 
megfelelő adatot szolgáltat ( a továbbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó 
nyilatkozatot tesz, vagy a beszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére 
nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat érintő igazolási kötelezettségének ( a 
továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben 
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fa) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az 
alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelősségére vagy az 
ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és 
tb) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, 
vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna 
ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére 
álló igazolások tartalmának nem felel meg, 

g)esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt 
megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a beszerzési eljárásban, vagy korábbi 
beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor 
az érintett beszerzési eljárás lezárulásától számított három évig; 

tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
ha)  nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban 

• részes államban vagy az EUMSZ  198.  cikkében említett tengerentúli országok és területek 
bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak 
kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú 
megállapodása van a közbeszerzés terén, 

hb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló  2017.  évi LIII. törvény  3.  §  38. 
pont szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 
he) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel 
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amelynek tekintetében a hb) alpont szerinti feltétel fennáll; 

i) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a 
munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló  1996.  évi LXXV. törvény  7/A.  §-a alapján 
két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak felülvizsgálata esetén 
bírósági - határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel 
vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 
D az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény  41,§ (6)  bekezdése szerint nem minősül 
átlátható szervezetnek, figyelemmel a törvény I.§  4.  pontjára. 

Keltezés, 
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I. számú melléklet 

FELOINA.SÓLAP 
a  „2020.  évre könyvvizsgálat ellátása" tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési 

eljárásban 

Ajánlattevő neve: eAST- 4\--Lkb IT 7n4. 

Ajánlattevő székhelye: cc ».r tctrrc87...xjakuk se: u • A r  

Ajánlattevő adószáma: Mil-re-6363 — oa 

Ajánlattevő levelezési 
• címe: j 2_ C Z4J-v-c_ Sts.24-44-Usisii  uOE, 4 r. 

Ajánlattevő telefonszáma: 

 

 

 

Ajánlattevő faxszáma: OG  s- &'b A 

Ajánlattevő  e-mail  címe: e °3jn1k  A Ck • Lk  

Kapcsolattartásra kijelölt 
személy neve: -6CLic4...k_4 'fa-

 

Kapcsolattartásra kijelölt 
személy e lérherősége , -03.M(u  <1;  • &Is, 

Ajtinlattevó kin 
ellenszolgáltatós összege: 

(nettó n+dmr  tu» 
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Józsefvdrosi Önkormányzat Ajánlat Áönrvvizsgálatra 
1082 Budapest, Harass u 63-67  

IkIsz: 0-02001 
2020.01.07. 

Felolvasólap 

a  „2020.  évre könyvvizsgálat ellátása" 
tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Ajánlattevő neve: Dialog  Plusz Audit Könyvvizsgáló Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 1137 Budapest,  Katona József  ii. 14. 

Ajánlattevő adószáma: 12140732-2-41 

Ajánlattevő levelezési címe: 1137 Budapest,  Katona József  u. 14. 

Ajáidattevő telefönszáma• +36-1-236-30-90-

  

Ajánlattevő faxszáma: 

 

Ajánlattevő  e-mail  címe: audit@dialog.hu 

 

Kapcsolattartásra kijelölt 
személy neve: Villányi András 

Kapcsolattartásra kijelölt 
személy elérhetőségei: +: 

 

Ajánlattevő által kért 
ellenszolgáltatás összege: 
(nettó  Ft  + Áfa / hó) 

110.000,-  Ft/luli+ÁFA, 
azaz bruttó  139.700,-  Ft/hó 

  

Budapest, 2020.  január  07. 

Villányi András 
ügyvezető igazgató 

Suchanyecz AZiámné 
ügyvezető igazgató 

Dialog  Plusz  Audit  Kft 5 V• 1.0 
1137 Bp.. '<Plana Ju.14. 



Ajánlattevő neve: 
Dr.  Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 
1181 Budapest,  Barcsay ti.  36. 

Ajánlattevő adószáma: 
10869354-2-43 

Ajánlattevő levelezési 
címe: 

1704 Budapest,  Pf.  33 

Ajánlattevő telefonszáma: 
+36-1-294-4321 
+36-30-944-2194 
+36-30-645 4561 

Ajánlattevő faxszáma: 
+36-294-4321 

Ajánlattevő  e-mail  címe: 
printzik@printzestarsa.hu 
printzestarsa@printzestarsa.hu 

Kapcsolattartásra kijelölt 
személy neve: 

Dr.  Printz János Károly 

Kapcsolattartásra kijelölt 
személy elérhetőségei: 

p nu tzj k@printzestarsa.hu 

 

Ajánlattevő által kért 
ellenszolgáltatás összege: 

(nettó  Ft  + Áfa / hó) 

nettó  120 000  Ft/hó +  27%  Áfa/hó 
nettó  120 000  Ft/hó +  32 400  Ft/hó, azaz 
Egyszázhúszezer Ft/hó + Harminckétezer-négyszáz Ft/hó 
bruttó  152.400  Ft/hó 
bruttó Egyszázötvenkétezer-négyszáz Ft/hó 
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Br.  Printz  Janos -Kam 
ügyvezető igazgató 

cégszerű aláírás 

1.  számú melléklet 

FELOLVASÓLAP 
a  "2020.  évre könyvvizsgálat ellátása" tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési 

eljárásban 

Budapest, 2020.  január  7. 



2. A  kapcsolattartó adatai: 
Kapcsolattartó személy neve: 
Kapcsolattartó személy telefon 
vagy mobilszáma:  
Kapcsolattartó személy  e-mail 
címe: 

Juhász  Peter 

peter.juhasz@focusaudit.hu 

FELOLVASÓLAP 

Budapest  Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Ajánlatkérő által kiírt 

„2020.  évre könyvvizsgálat ellátása" 

tárgyú eljárásban 

Az ajánlattevő adatai: 

I. Ajánlattevő adatai: 

Ajánlattevő neve: Focus  Audit Kft 
Ajánlattevő székhelye: 1139 Budapest,  Petneházy  u.52.  2.em.238. 
Ajánlattevő cégjegyzékszáma: 01 09 341567 
Belföldi adószáma: 12423161-2-41 
Képviselő neve: Juhász  Peter 

Ajánlat: 

Ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás összege: 
(nettó  Ft  + ÁFA/hó) 

290 000,-  + ÁFA! hó (azaz bruttó:  368 300,-

 

Ft  /hó) 

  

Kelt:  Budapest, 2020.  január  3. 
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A  lattevő (cégszerierne 

Focus  Audit Kft4A--3, 
KJ,v. Juhász Péter, ügyvétő 
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