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IGAZ GAIÓSÁG 

Iktatószám:  BE-../2/2020 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

Tisztelt Ajánlattevő! 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. mint Ajánlatkérő, árajánlat megtételére kéri fel 
az Ön által képviselt gazdasági szereplőt - a jelen felhívásban foglalt feltételek 
figyelembevételével „Könyvvizsgálói feladatok ellátása  2."  tárgyú közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban. 

1.) AZ  AJÁNLATKÉRŐRE VONATKOZÓ ADATOK: 

Ajánlatkérő neve: 
Ajánlatkérő címe: 
Ajánlatkérő képviselője: 
Ajánlatkérő  e-mail  címe: 

Kapcsolattartó neve: 
Kapcsolattartó címe: 
Kapcsolattartó  e-mail  címe:  

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
1082 Budapest, Őr utca  8. 
Kovacs Otto  István igazgatóság elnöke 
kovacsojgk.hu  

Reichenbach  Erika 
1082 Budapest,  Baross  u. 84: 
reichenbache@jgk.hu 

2.)  BESZERZÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE: 

Szolgáltatás megrendelés 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. részére a  Pk 3:129.  § alapján könyvvizsgálói 
feladatok ellátása. 

Feladatok: 

A  legfőbb szerv által választott állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a mindenkor 
hatályos jogszabályoknak és szakmai előírások szerinti könyvvizsgálatot szabályszerűen 
elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, 
hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak  es  megbízható, 
valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének 
gazdasági eredményeiről. 

Az állandó könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő egyéni 
könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég lehet.  Ha  könyvvizsgáló cég látja el a 
könyvvizsgálói feladatokat, ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot 
személyében végzi. 

Nem lehet állandó könyvvizsgáló a gazdasági társaság tagja, vezető tisztségviselője, 
felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló 
a társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után 
három évig. 



3.) A  SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA, AMELYNEK MEGKÖTÉSE ÉRDEKÉBEN  A  BESZERZÉSI 

ELJÁRÁST LEFOLYTATJÁK: 

Megbízási szerződés 

Ajánlatkérő szerződés tervezetet nem csatol, tekintettel a beszerzés speciális jellegére a 
könyvvizsgálói megbízási szerződést a nyertes Ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban  es 
a nyertes ajánlatban foglalt tartalmi elemekkel kiegészítve készíti a hatályos 
jogszabályokban foglalt speciális rendelkezések figyelembevételével. 

4.) SZERZŐDÉS, ILLETVE TELJESÍTÉS TERVEZETT IDŐTARTAMA: 

A  szerződést  2020.  június  01.  -  2025.  május  31.  határozott időtatamra kötik. 

5.) A  TELJESÍTÉS HELYE(I): 

1084 Budapest, Őr  u. 8. 

6.) KIFIZETÉS,  AZ  ELLENSZOLGÁLTATA'S TELJESITÉSÉNEK FELTÉTELEI: 

Ajánlatkérő előleget nem tizet. 

Ajánlattevő havonta  1  db számlát jogosult kibocsátani. 

A  szerződés tárgyát képező szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése a megrendelés 
teljesítésének Ajánlatkérő általi igazolását követően, az Ajánlatkérőhöz benyújtott számla 
alapján, a számla kézhezvételétől számított  30  (harminc) naptári napon belül, átutalással 
történik. 

A  részletes fizetési feltételeket a megbízási szerződés tervezet tartalmazza. 

7.) A  SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK, EGYÉB SZERZŐDÉSES 

FELTÉTELEK: 

- késedelmes teljesítés miatti napi kötbér mértéke: a havi nettó megbízási díj  20%-
a/késedelemmel érintett nap; 
hibás teljesítés miatti kötbér mértéke: a havi nettó megbízási díj  20%-a; 
Megbízó jogosult a szerződést bármikor, írásban  3  hónapos felmondási idő mellett, 
indokolás nélkül felmondani; oly módon, hogy a Megbízott a tárgyévre vonatkozó 
könyvvizsgálatot — Megbízó kérése alapján - köteles elvégezni. 

8.) ANNAK MEGHATÁROZÁSA, HOGY  AZ  AJÁNLATTEVŐ  TEHET-E TÖBBVÁLTOZATÚ (ALTERNATÍV) 

AJÁNLA  TOT:  

Ajánlattevő nem tehet többváltozatú (alternatív) ajánlatot. 

9.) AZ ALA'  NTAT7ÉTEI. NYELVE:  Magyar 

10.)Az ELJÁRÁSBAN LEHET-E TÁRGYALNI, VAGY  A  BENYÚJTOTT AJÁNLATOKAT 

TÁRGYALÁS NÉLKÜL BÍRÁLJÁK EL: 

Jelen eljárásban a benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő külön tárgyalás nélkül bírálja el, 
fenntartja azonban magának a jogot, hogy az ajánlatot benyújtó ajánlattevők előzetes 
értesítését követően az ellenszolgáltatás összegérő l tárgyalást tartson. 

11.)AZ ÁJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA: 



Ajánlatkérő  a  benyújtott ajánlatokat  „a  legalacsonyabb ár" értékelési szempont szerint 
rangsorolja. Ajánlatkérő kizárólag  a  havi megbízási díj nettó összegét értékeli. 

Ajánlattevőnek az ellenszolgáltatás összegét ügy kell meghatároznia, hogy az magában 
foglalja  a  szerződésszerű teljesítéshez szükséges valamennyi költségét és egyéb kiadását. 

Az  ajánlati árat az Ajánlattételi nyilatkozat  (I.  számú nyilatkozatminta) kitöltésével, 
magyar forintban kell megadni  (HUF). 

12.) AJÁ NLATTÉTELI HATÁRIDŐ:  

2020.  május hó  18.  nap  14:00  óra 

13.)  Az AJÁNLAT RENY ÚJTÁSÁNAK MÓDJA: 

Az ajánlatokat elektronikus úton (PDF formátumba szkennelve) a reichenbacheaigklu 
e-mail  címre kell megküldeni a  12.  pontban megadott ajánlattételi határidő lejártáig. 

A  tárgymezőbe kérjük feltüntetni: „AJÁNLAT — Könyvvizsgálói feladatok ellátása  2." 

14.) AJÁNLATTEVŐVEL KAPCSOLATOS ALKALMASSÁGI ELVÁRÁSOK: 

Alkalmas az ajánlattevő,  ha  az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától 
visszafelé számított  36  hónapra vonatkozóan rendelkezik a beszerzés tárgyának 
megfelelő feladatok ellátására vonatkozó szerződésszerűen teljesített (befejezett) 
referenciával, amelynek összesített értéke elérte a nettó  9.000.000  Ft-ot. 

Alkalmas az ajánlattevő,  ha  az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától 
visszafelé számított  36  hónapra vonatkozóan legalább  1  olyan gazdasági társaság 
legalább  2  éves könyvvizsgálatát elvégezte, amelyik közszolgáltatási szerződésben 
működik és számol el. 

15.) AJÁNLATHOZ KÖTELEZŐEN CSATOLANDÖ MELLÉKLETEK: 

- Ajánlattételi nyilatkozat  (1.  sz. nyilatkozatminta) 

- Nyilatkozat az adó- és köztartozás mentességről  (2.  sz. nyilatkozatminta) 

- Nyilatkozat a közérdekű adatok nyilvánossá tételéhez  (3.  sz. nyilatkozatminta) 

- Nyilatkozat szerződés tervezet elfogadásáról  (4.  sz. nyilatkozatminta) 

- Referencia nyilatkozat  (5.  sz. nyilatkozatminta) 

- Aláírási címpéldány !aláírás minta másolata 

/Egyéni vállalkozó esetében ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű 
másolatának ajánlatban történő csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság 
igazolására (például: számlavezető pénzintézet által kiadott aláírás-bejelentő, vagy a 
személyi igazolványon szereplő aláírás minta) / 

16.) AJÁNLAT! KÖTÖTTSÉG: Az ajánlattételi határidő lejártától számított  30  nap 

17.) EREDMÉNYHIRDETÉS, SZERZŐDÉ SKÖTÉS: 

Ajánlatkérő az eljárás eredményéről írásban tájékoztatja ajánlattevőket.  A  szerződés 
megkötésének pontos időpontjáról a nyertes ajánlattevő értesítést kap. 



Amennyiben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő jogosult a 
következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel szerződést kötni. 

18.)  SZERZŐDÉSKÖTÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS: 

Ajánlatkérő a Polgári Törvénykönyvről szóló  2013.  évi V. törvény  6:74.  §  (2)  bekezdése 
alapján a szerződéskötéstől való elállási jogot kiköti. 

Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az ajánlatok elbírálása során az eljárást 
eredménytelennek nyilvánítsa és adott esetben a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó 
ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését megtagadja. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, mely szerint a nyertes ajánlattevő akkor mentesül 
szerződéskötési kötelezettsége alól (szabadul ajánlati kötöttségétől),  ha  az 
eredményhirdetést követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható 
körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen 
körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy felmondásnak lenne helye. 
Amennyiben a nyertes ajánlattevő a jelen pontban meghatározottak fennállását nem tudja 
bizonyítani, az ajánlatkérő a szerződés megkötésétől történő visszalépést jogellenes 
károkozásnak tekinti és a Ptk.-ban meghatározottak szerint a nyertes ajánlattevő köteles az 
ajánlatkérő - a szerződés megkötésétől történő visszalépésből eredő - teljes kárát 
megtéríteni. 

19.) KAPCSOLATTARTÁS, KIEGÉSZÍTŐ  INFORMÁCIÓK: 

Az ajánlattevő - a megfelelő ajánlattétel érdekében - az ajánlati felhívásban foglaltakkal 
kapcsolatban írásban további kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől 
az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben, az ajánlattételi határidő lejárta előtt 
legkésőbb  2  naptári nappal, ide nem értve az ajánlati árat és műszaki tartalmat 
befolyásoló kérdéseket.  A  tájékoztatás kérhető az ajánlatkérő I. pontban megjelölt 
kapcsolattartói  e-mail  elérhetőségén,  de  csak cégszerűen aláírt, írásos formában.  A 
kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő írásban adja meg úgy, hogy az ne sértse az ajánlattevők 
esélyegyenlőségét, egyidejűleg meg kapja az összes ajánlattevő.  A  tájékoztatás megadása 
e-mailben történik. 

20.) EGYEBEK: 

20.1.  Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét  a  jelen ajánlattételi felhívásban és annak mellékleteiben 
foglalt előírások és feltételek alapos áttekintésére  es  kérjük, hogy ajánlatukat  a  leírtak 
figyelembevételével tegyék meg. 

20.2. A  késve beérkezett ajánlatot, valamint azt az ajánlatot, amely lényeges ajánlati elemeket 
(ajánlati ár, ajánlati feltételek elfogadása stb.) nem tartalmazza, az Ajánlatkérő  nein 
fogadja  el  érvényes ajánlatnak. 

20.3.  Amennyiben az ajánlat hiányos, nem egyértelmű adatot, nyilatkozatot, vagy számítási 
hibát tartalmaz, Ajánlatkérő jogosult hiánypótlást elrendelni, felvilágosítást kérni, 
illetőleg az Ajánlattevőtől  a  számítási hiba javítását kérni. 

20.4. Az  Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja  a  jelen felhívásban 
foglaltakat. Ajánlatkérő  a  módosítást jelen felhívással egyező módon teszi meg. 



20.5.  Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló  2013. 
évi V. törvény  6:74.* (3)  bekezdése alapján jelen felhívás visszavonására az eljárás 
eredményéről szóló tájékoztatás kiküldése előtti időpontig bármikor és bármilyen okból 
jogosult, a felhívás visszavonását nem szükséges megindokolnia.  A  visszavonásról 
Ajánlatkérő közvetlenül, írásban tájékoztatja az ajánlattevőket. 

20.6.  Ajánlattevők jelen eljárásban kifejezetten saját költségükre és kockázatukra vehetnek 
részt, az eljárás indoklás nélküli felfüggesztése, visszavonása vagy a beszerzési eljárásra 
történő visszajelzés elmaradása, illetve a szerződéskötés elmaradása esetén az 
Ajánlattevő kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet ajánlatkérővel szemben. 

20.7.  Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy szerződéskötés esetén a kötelezően 
közzéteendő közérdekű adatok körébe tartozó szerződések esetén a nyertes ajánlattevő 
tudomásul veszi és hozzájárul személyes adatai (neve, a szerződés megnevezése, típusa, 
tárgya, értéke, időtartama, és esetleges módosulások) közérdekű adatként történő 
nyilvánossá tételéhez, és a jogszabályokban foglalt határidőig történő nyilvános 
kezeléséhez. Az ajánlattevőnek a fentiek tudomásul vételéről az ajánlatában nyilatkoznia 
kell. 

21.) AZ  AJÁNLATKÉRÉS KIKÜLDÉSÉNEK DÁTUMA:  2020.  év május hó nap 
Jziztet..rc,;:j L 

Gpzdáikudási KöLpont 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
Kovacs Otto  István 
igazgatósági elnök 

Mellékletek: 
- Nyilatkozatminták 





I. számú nyilatkozatminta 

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT 

Ajánlattevő adatai: 

, Ajánlattevő neve: 
_ 

Ajánlattevő székhelye: 

 

Ajánlattevő cégjegyzékszáma: 

 

Belföldi adószáma: 

 

Számlavezető intézet neve: 

 

Pénzforgalmi jelzőszám" 

 

Cégjegyzésre jogosult: 

 

A  kapcsolattartó adatai: 
Kapcsolattartó személy neve: 

 

Kapcsolattartó személy telefon vagy  mobil  száma: 

 

Kapcsolattartó személy faxszáma: 

 

Kapcsolattartó személy  e-mail  címe: 

 

Alulirott mint a (Ajánlattevő 
megnevezése) nevében kötelezettségvállalásra jogosult  (tisztség megjelölése) 
nyilatkozom, hogy a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által a 
„Könyvvizsgálói feladatok ellátása  2."  tárgyú beszerzési eljárás tekintetében az alábbi ajánlatot 
tesszük: 

Ajánlat értékelésre kerülő eleme: nettó Ft/hó 

Megbízási díj havi  netto  összege: 

Ajánlattevő az ajánlatkérésben közölt feltételeket az ajánlatában elfogadja, kijelenti, hogy 
ellene jelenleg nem folyik végelszámolási, felszámolási, illetve csődeljárás vagy egyéb 
jogszabályban meghatározott megszüntetési eljárás, és az ajánlat elfogadása esetén — nyertes 
Ajánlattevőként — kötelezettséget vállal az abban foglalt kikötések maradéktalan teljesítésére. 

Kelt:  ,  2020.  

Ajánlattevő 
(cégszerű aláírás) 

Azt a pénzforgalmi jelzőszámot kell feltüntetni, melyet az ajánlartevő az eljárással kapcsolatosan használni kíván. 
Amennyiben a megkötendő szerződésben ettől eltérő bankszárrdát lsíván az ajánlattevő feltüntetni, úgy ezt kérjük külön 
is felnintetni. 



2.  számú nyilatkozatminta 

NYILATKOZAT 

„Könyvvizsgálói feladatok ellátása  2."  tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
beszerzési eljárásban 

Alulírott  .. , mint a(z) 

Ajánlattevő neve: 

 

Ajánlattevő székhelye/lakcím: 

 

Ajánlattevő cégjegyzékszáma 
/vállalkozói igazolvány száma, 
egyéb azonostó száma: 

 

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító 
jel): 

 

Számlavezető pénzintézet neve: 
bankszinnlaszám: 

 

Személyes közreműködő neve, 
telefon  ea e-mail  cím: 

 

képviselője a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zr! ajánlatkérésére nyilatkozom, hogy az 
Ajánlanevőnek adó- és köztartozása  nines. 

Kelt:  ,  2020  

Ajánlattevő 
(cégszerű aláírás) 

2. 



3.  számú nyilatkozatminta 

NYILATKOZAT 
a közérdekű adatok nyilvánossá tételéhez 

Alulírott .(képviselő neve), a 
(székhely/cím. ) mint ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője 

U yilatkozom,  

hogy a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  (1084 Budapest, Őr  u. 8.)  — mint ajánlatkérő — 
által a „Könyvvizsgálói feladatok ellátása  2."  tárgyában indított beszerzési eljárásban 
tudomásul veszem, hogy szerződéskötés esetén a kötelezően közzéteendő közérdekű adatok 
körébe tartozó szerződések esetén hozzájárulok a személyes adatok (név, a szerződés 
megnevezése, típusa, tárgya, értéke, időtartama, és esetleges módosulásuk) ) közérdekű 
adatként történő nyilvánossá tételéhez, és a jogszabályokban foglalt határidőig történő 
nyilvános kezeléséhez. 

Kelt: . ,  2020.  

Ajánlattevő 
(cégszerű aláírás) 

3. ›A 



4.  számú nyilatkozatminta 

NYILATKOZAT 
szerződéstervezet elfogadásáról 

Alulírott (képviselő neve), a 
(székhely:/cím• ) mint ajánlattevő 

cégjegyzésre jogosult képviselője 

nyilatkozom, 

hogy  a  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn.  (1084 Budapest, Őr  u. 8.)  —  mint  ajánlatkérő - 
által ”Könyvvizsgálói feladatok ellátása  2."  tárgyában indított beszerzési eljárásban  a 
szerződéstervezetben foglalt valamennyi feltételt megismertem, megérettem és azokat  a  jelen 
nyilatkozattal elfogadom,  a  felhívás szerinti  30  napos ajánlati kötöttséget  a  benyújtott ajánlat 
vonatkozásában vállalom és nyertességem esetén  a  szerződést aláírom. 

Kelt:  ,  2020.  

Ajánlattevő 
cegszerü aláírás 

4. 



A  teljesítés időpontja (év, 
hónap) 

Szerződést kötő másik 
fél megnevezése  

könyvvizsgált időszak. 

5.  számú nyilatkozattninta 

NYILATKOZAT 

„Könyvvizsgálái feladatok ellátása" tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
beszerzési eljárásban 

Alulírott  mint a(z) 

Ajánlattevő neve: 

 

Ajánlattevő székhelye/Lakcíme: 

 

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító 
jel): 

 

Vállalkozó ig. szám vagy 
cégjegyzékszám, egyéb azonosító 
szám: 

 

Számlavezető pénzintézet neve: 
Bankszámlaszám: 

 

Személyes közreműködő neve, 
telefon, faxszám,  e-mail  cím: 

 

képviselője a Józsefvárosi Gazdálkodasi Központ Zrt. ajánlatkérésére nyilatkozom, hogy az 
Ajánlattevő az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszafelé számított  36  hónapra 
vonatkozóan rendelkezik a beszerzés tárgyának megfelelő feladatok ellátására vonatkozó 
szerződésszerűen teljesített (befejezett) referenciával, amelynek értéke elérte a nettó  9.000.000 
Ft-ot. 

A  teljesítés időpontja (év, 
hónap) 

Szerződést kötő másik 
fél megnevezése 

Ellenszolgáltatás összege 
(nettó) 

         

képviselője a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. ajánlatkérésére nyilatkozom, hogy az 
Ajánlattevő az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszafelé számított  36  hónapra 
vonatkozóan legalább  l  olyan gazdasági társaság legalább  2  eves könyvvizsgálatát elvégezte, 
amelyik közszolgálati szerződésben működik  es  elszámol. 

Kelt:  ,  2020.  

Ajánlattevő 
(cégszerű aláírás) 

5. 
(10 



ALÁIRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA 

6. 



Székhely: 1038 Budapest,  Ezüstkő  u. 8. 
Telefon/Fax:  06-1/243-20-49 
E-mail: ballaaudieballaaudithu 
Honlap: www.ballaaudit.hu  

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Irt 

Tárgy:  BE-42/2020  számú ajánlattételi felhívásra ajánlat 

Tisztelt Ajánlatkéről 

Megtisztelő felkérésüknek megfelelően jelen levelünkkel és a hozzátartozó mellékletekkel jelentkezünk a 
„Könyvvizsgálói feladatok ellátása  2."  tárgyú beszerzési eljárásban a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Kft. 
2020.  június  01  és  2025  május  31  közötti időszak könyvvizsgálatára. 

Azt gondoljuk, hogy ismerve az ajánlattételi felhívást, egy korábbi átvilágítás  es  az Interneten fellelhető 
információk alapján megismerve a gazdasági társaságot, valamint a hasonló tárgyú könyvvizsgálatok sort 
szerzett tapasztalataink alapján megalapozottan vállalkozunk a feladatra, készek  es  képesek vagyunk a 
könyvvizsgálói feladatok elvégzésére. 

Nyertességünk esetén a könyvvizsgálatot folyamatos munkavégzéssel szeretnénk elvégezni, amelynek 
során igényük szerint a könyvvizsgálattal nem összeegyeztethetetlen esetekben a pénzügyi, számviteli területet 
érintően tanácsadást is végeznénk, évközben egy alkalommal átfogó vizsgálatot tartanánk, év végén szeretnénk 
részt venni a leltározásban, illetve elképzelésünk szerint az év végi könyvvizsgálatot a beszámoló elkészítési 
folyamatát figyelemmel kisérve, abban — igény esetén - segítő jellegű közreműködésünkkel végeznénk el. 

A  könyvvizsgálat előzőek szerinti elvégzéséhez szükséges munkaidat, a helyszíni  As  irodai munkával 
összefüggően felmerülő költségeket figyelembe véve a feladatot  200.000,- Ft  + APA, azaz bruttó  254.000,- Ft, 
azaz kettőszázötvennégyezer forint havonta esedékes ellenértékért tudjuk elvégezni. 

Az ajánlatunk elbírálásához szükséges nyilatkozatokat, dokumentumokat mellékletként csatolom. 

Mellékletek:  1.  számú Ajánlattételi nyilatkozat  (1.  oldal) 

2. számú Nyilatkozat adó-  es  köztartozás mentességről  (1  oldal) 
3. számú Nyilatkozat a közérdekű adatok nyilvánossá tételéről  (1  oldal) 
4. számú Nyilatkozat szerződés tervezet elfogadásáról  (1  oldal) 
5. számú  Referenda  nyilatkozat  (1  oldal) 

6. számú Aláírási címpéldány  (1  oldal) 

Budapest, 2020.  május  18 

BALLA  AUDIT  KFT. 
1038 2p..  Ezüstk 
Adósz: -41 
C6 

008-20367365 

r.  Balla István 
a  BALLA  AUDIT  kft 

ügyvezetője 

»44 



200.000Ft/h6 Megbízási díj havi  newt)  összege: 

Ajánlat értékelésre kerülő eleme: 

1.  számú nyilatkozat 

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT 

A  ainlattevő adatai: 
Ajiiilattevii neve: BALLA  AUDIT  Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft 
Ajánlattevő székhelye: 1038, Budapest,  Ezüstkő  u. 8 
Ajánlattevii_eégiegyzékszáma: 01-09-716408 

-Belföldi adószlitna: 13051934-2-41 
Szeibilavezető  Stint nee: OTP  Bank  Nyit 

Piniforndmi siolzőiiiiiill 11703006-20367365 
Cégiegyzésre jo-gesitlt: Dr.  Balla István 

A  ka esolattartá adatai: 
kap-Madattartó SiiinélY neve: Dr.  Balla  István 
Kapcsolattartó iieütély telefon vagy  Mobil  száma: 06/20/9679-230 

-Kancsolatiartó személy"fiaiikitit: 06/1/243-2049 
Kapesolattartó személy  e-mail  efine: ballaistvaneallaaudit.hu 

Alulírott  Dr.  Balla István,  mint a  BALLA  AUDIT  Könyvvizsgáló és Könyvelő kft (Ajánlattevő 
megnevezése) nevében kötelezettségvállalásra jogosult ügyvezető (tisztség megjelölése) 
nyilatkozom, hogy  a  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  it, mint  Ajánlatkérő által  a 
„Könyvvizsgálóifeladatok ellátása  2."  tárgyú beszerzési eljárás tekintetében az alábbi ajánlatot 
tesszük: 

Ajánlattevő az ajánlatkérésben közölt feltételeket az ajánlatában elfogadja, kijelenti, hogy 
ellene jelenleg nem folyik végelszámolási, felszámolási, illetve csődeljárás vagy egyéb 
jogszabályban meghatározott megszüntetési eljárás, és az ajánlat elfogadása esetén — nyertes 
Ajánlattevőként — kötelezettséget vállal az abban foglalt kikötések maradéktalan teljesítésére. 

BALLA  AUDIT  KFT. 
Kelt:  Budapest, 2020.  május  18 1033 Bp.,  Ezüstkő ut  8. 

Ad -41 

0300.6 -.20M 
Ajánlattevő 

(cégszerű alá ) 

Azt a pénzforgalmi jelzöszámot kell feltüntetni, melyet az aiánlattevó az eljárással kapcsolatosan használni kíván. 
Amennyiben a megkötendő szerződésben ettől eltérő bankszámlát kíván az ajánlattevő feltüntetni, ügy ezt kérjük külön 

is feltüntetni. 

el3 -141 



2.  számú nyilatkozat 

NYILATKOZAT 

„Könyvvizsgálói feladatok ellátása  2."  tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
beszerzési eljárásban 

Alulírott Dr. Balla István, mint a(z) 

jAjluilattevő  nave: 
BALLA  AUDIT Könyvvizsgáló és Könyvelö Kft 

Ajánlattevő székhelye/lakeirrt: 
1038, Budapest,  Ezüstkő  u. 8 

Ajánlattevő e.égjegyzékszámá 
Ivállalkozórigazolvany,egtAit,: _ 
:-egyébazonostt5 szán': - - 

01-09-716408 

Ajánlatie- Vő adóiiiiiia (adóazonosító 
jel):. 13051934-2-41 

Számlavezető pénzinteiet  nave: 
banksz(unlaszám: OTP  Bank  Nyrt,  11703006-20367365 

 

Dr. Balla István, 06/20/9679-230, 
ballaistvan@ballaaudit.hu 

Szeinelyes köventüködőttieve, - 
telefon  es e-mail elm: 

képviselője  a  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn  ajánlatkérésére nyilatkozom, hogy az 
Ajánlattevőnek adó- S köztartozása nincs. 

Kelt:  Budapest, 2020.  május  18 
BALLA  AUDIT  KFT. 
1033 Bp., E.::: I.?. 

Ad ós 13:t 

OE 4 rz • 06-20 

Ajänlattevő 
(cégszerű aláírás 

2. 



BALLA  AUDIT  KFT. 
1038 Bp., Eaügtk8  utca  8. 
Adósz.: 13051934-2 

O 
Cite 0 

Ajänlattevő 
(cégszerű aláírás) 

3.  számú nyilatkozat 

NYILATKOZAT 
a közérdekű adatok nyilvánossá tételéhez 

Alulírott  Dr.  Balla István,(képviselő neve),  a  BALLA  AUDIT  Könyvvizsgáló és Könyvelő kft 
(székhely/cím:1038,  Budapest,  Eztistkó  u. 8) mint  ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője 

nyilatkozorn, 

hogy a Józsefvárosi Ganiälkodási Központ Zrt.  (1084 Budapest, Őr  u. 8.)  —mint ajánlatkérő — 
áltat a ”Könyvvizsgálói feladatok ellátása  2."  tárgyában indított beszerzési eljárásban 
tudomásul veszem, hogy szerződéskötés esetén a kötelezően közzéteendő közérdekű adatok 
körébe tartozó szerződések esetén hozzájárulok a személyes adatok (név, a szerződés 
megnevezése, típusa, tárgya, értéke, időtartama, és esetleges módosulásuk) ) közérdekű 
adatként történő nyilvánossá tételéhez,  es  a jogszabályokban foglalt határidőig történő 
nyilvános kezeléséhez. 

Kelt:  Budapest, 2020.  május  18 

3. 



BALLA  AUDIT  KFT. 
1038 Bp.,  Ezüstk8 utca  8. 

C - -  47#9
.  •

 .2
41 
08 

Adósz •  0 

- 4 

Ajánlattevő 
cégszerű aláírás 

4.  számú nyilatkozat 

NYILATKOZAT 
szerződéstervezet elfogadásáról 

Alulirott  Dr.  Balla István (képviselő neve),  a  BALLA  AUDIT  Könyvvizsgáló és Könyvelő kft 
(székhely:/cím:1038,  Budapest,  Ezüstkő  u. 8) mint  ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 
képviselője 

fly ii atkozom, 

hogy a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  (1084 Budapest, Őr  u. 8.)  — mint ajánlatkérő — 
által „Könyvvizsgálóifeladatok ellátása  2."  tárgyában indított beszerzési eljárásban nyettessig 
esetén az ajánlattételi felhívásban  es  az ajánlatban foglaltakat, valamint a  Magyar 
Könyvvizsgálói Kamara ajánlását figyelembe véve a szerződéstervezetet elkészítem, az 
ajánlattételi felhívásban foglaltakat megérettem és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadom, a 
felhívás szerinti  30  napos ajánlati kötöttséget a benyújtott ajánlat vonatkozásában vállalom és 
nyertességem esetén a szerződést aláírom. 

Kelt:  Budapest, 2020.  május  18 

4. 



1 -0941840 
1175;40OG-2036 

Ajánlattevő 
(cégszerű aláírás) 

5.  számú nyilatkozat 

NYILATKOZAT 

„Könyvvizsgálói feladatok ellátása" tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
beszerzési eljárásban 

Alulírott Dr. Balla István, mint a(z) 

Ajánlattevő neve: BALLA  AUDIT Könyvvizsgáló és Könyvelő  Mt. 
Ajánlattevő székhelye/Lakeime: 1038, Budapest,  Ezüstkő  u. 8 
Ajánlattevő adószárna (adóazonosító 
jel): 

13051934-241 

Vállalkozó ig. szám vagy 
cégjegyz.ékszárn, egyéb azonosító 
szám: 

01-09-716408 

Szán:ilavezető pénzintézet neve 
13ankszámlaszárn: 

OTP  Bank  Nyrt,  11703006-20367365 

Személyes közreműködö neve, 
telefon, faxszám,  e-mail elm: 

Dr.  Balla  István,  06/20/9679-230, 243-2049, 
ballaistvan@ballaaudit.hu 

képviselője a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. ajánlatkérésére nyilatkozom, hogy az 
Ajánlattevő az ajánlattételi felhívás megkilldásinek napjától visszafelé számított  36  hónapra 
vonatkozóan rendelkezik a beszerzés tárgyának megfelelő feladatok ellátására vonatkozó 
szerződésszerűen teljesített (befejezett) referenciával, amelynek értéke elérte a nettó  9.000.000 
Ft-ot. 

A  teljesítés időpontja (év, 
hónap) 

Szerződést kötő másik 
fél megnevezése 

Ellenszolgáltatás összege 
(nettó) 

2017.05.15-től folyamatos 
Bp.  Főváros III. kerület 
Óbuda-Békásmegyer 
Önkorm. 

23.040.000, -Ft 

2017.05.154,51  folyamatos 
Óbuda Sport es 
Szabadidő Nkft 

1.800.000, -Ft 

képviselője a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. ajánlatkérésére nyilatkozom, hogy az 
Ajánlattevő az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszafelé számított  36  hónapra 
vonatkozóan legalább  1  olyan gazdasági társaság legalább  2  eves könyvvizsgálatát elvégezte, 
amelyik közszolgálati szerződésben működik és elszámol. 

A  teljesítés időpontja (év, 
hónap) 

Szerződést kötő másik 
fél megnevezése 

könyvvizsgált időszak. 

2019.04,2020.04 
Óbudai Sport és 
Szabadidő Nkft 

2018-2020 

. 

Kelt:  Budapest, 2020.  május  18 

5. Sttt 



6 tea.‘ 1St ( 144 eeetW  

Aláírás-minta 

Alulírott  Dr. Bella  István, születés! neve: Balla István, (anyja neve:  111111111111111111.11111111, 
születési helye, ideje: 1111 Budapest,  S. szánt alatti 
lakos,  a  BALLA  AUDIT  Könyvvizsgálial litóers Könyvelő Korlátolt Felelősségű Társaság  (1038 
Budapest,  Ezüstkő  u. 8.)  ügyvezetője kijelentem,  a  céget akként jegyzem, hogy az előírt, 
előnyomott, vagy nyomtatott cégszöveg alá  a  nevemet az alábbiak szerint önállóan  item. 

tgyszáni; J2Ol  5. 

Alulhott dr. Bélun Lajos ügyvéd tanüsítom, hogy a fenti aláírás-mintát Dr.  Bella  István, 
születési neve:  Bella  István, (an)ja neve: születési helye, ideje:  Budapest, 
IMINI11.1111.) Budapest,  S szám alatti lakos, aki személyazonosságát 
előttem a számú személyi igazolványival, lakcímét pedig a  SS  
lakcímet igazold hatósági igazolvánnyal kellőképpen igazolta, előttem saját kezűleg  Ina  alá. 

Nyilatkozom, hogy az aláírás-mintát a cégbejegyzési eljárás során jegyeztem ellen, valamint, 
hogy az aláírás-minta a cégbejegyzési kérelem mellékletét képezi. Nyilatkozom továbbá, hogy 
a cég 161esítő okiratát is  en  készítettem, jegyeztem ellen. 

Budapest, 2015.  augusztus  17. 
Dam  Ügyvédi Iroda 
gyint: dr. Bahrn Lajos Ügyvéd 

1083 Budapest, Banns u. 119M. 

Dr. Ben Lajos 
tiented 





Ajánlat értékelésre kerülő eleme: nettó Ft/hó 

Megbízási díj havi nettó összege: (kettőszázötvenezer) 250.000,-

 

1.  számú nyilatkozatminta 

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT 

Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő neve: Tolnai  Consulting  Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft. 
Ajánlattevő székhelyet 1043 Budapest,  Csányi L. utca  34. A. ep.  2. em. 
Ajánlattevii cégtegyzékszáma: 01-09-878862 

 

Belföldi adószáma: 13897389-2-41 

 

Szintlavezetilintézet neve: CIB  Bank  Zrt. Újpesti Fiók 

 

l iénzforgabni jelző ml: 10700457-44611905-51100005 

 

Cégjegyzésre jogosult: Tolnai István 

 

A  ka esolattartó adatai: 
Kapcsolattartó személy neve: Tolnai István 
Kapcsolattartó személy telefon vagy  mobil  száma: +36 20 9245 886 
Kapcsolattartó személy faxszáma: - 
Kapcsolattartó személy  e-mail dine: tolnai.istvan@tolnaiconsulting.hu 

Alulírott, Tolnai István,  mint a  Tolnai  Consulting Kitt.  Ajánlattevő megnevezése) nevében 
kötelezettségvállalásra jogosult ügyvezetője (tisztség megjelölése) nyilatkozom, hogy  a 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn..  mint  Ajánlatkérő által  a  „Könyvvizsgálói feladatok 
ellátása  2."  tárgyú beszerzési eljárás tekintetében az alábbi ajánlatot tesszük: 

Ajánlattevő az ajánlatkérésben közölt feltételeket az ajánlatában elfogadja, kijelenti, hogy 
ellene jelenleg nem folyik végelszámolási, felszámolási, illetve cségleljárás vagy egyéb 
jogszabályban meghatározott megszüntetési eljárás, és az ajánlat elfogadása esetén — nyertes 
Ajánlattevőként — kötelezettséget vállal az abban foglalt kikötések maradéktalan teljesítésére. 

Kelt:  Budapest, 2020.  május  15. 

A j .4platievti 
Tolnai  Consulting  Kft. (gig-S-Zedi aláírás) 114313p,  Cainyi L.  u. 34 A.  ép.  2. en 

Adeszárn:  13897389-2-41 

Azt a pénzforgalmi jelzőszámot kefl feltüntetni, melyet az ajánlattev6 az eljárással kapcsolatosan használni kíván. 
mennyiben a megkötendő szerződésben ettől elterii bankszámlát kíván az ajánlatteva feltüntetni, úgy  eat  kérjük külön 

is feltiiiiretni. 



2.  számú nyilatkozatminta 

NYILATKOZAT 

„Könyvvizsgáló/feladatok ellátása  2."  tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
beszerzési eljárásban 

Alulírott Tolnai István, mint a(z) 

Ajánlattevő neve: 
Tolnai  Consulting  Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft. 

Ajánlattevő székhelye/lakcím: 
1043 Budapest,  Csányi L. utca  34. A.  ép.  2. em. 

Ajánlattevő cégjegyzékszáma 
Millalkozói igazolvány száma, 
egyéb azonostó száma: 

01-09-878862 

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító 
jel): 13897389-2-41 

Számlavezető pénzintézet neve: 
bankszámlaszám: 

CIB  Bank  Zrt. Újpesti Fiók 
10700457-44611905-51100005 

, 
Szemilyes közreműködő neve, 
telefon és  e-mail  cím; 

Tolnai István kamarai tag könyvvizsgáló  +36 20 
9245 866  tolnai.istvan@tolnaiconsulting.hu 

képviselője a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zr! ajánlatkérésére nyilatkozom, hogy az 
Ajánlattevőnek adó-és köztartozása nincs. 

Kelt:  Budapest. 2020.  május  15. 

Ajánlattevő 
(cégszéli aláírás) 

Tolnai  Consulting KR, 
10438p.,  Csny L  u. 34. A  ép.  2. em 

Adószám:  13897389-2-41 

2. 



3.  számú nyilatkozatminta 

NYILATKOZAT 
a közérdekű adatok nyilvánossá tételéhez 

Alulírott Tolnai István, (képviselő neve), a Tolnai  Consulting  Könyvvizsgáló is Könyvelő Kft. 
(székhely/cím:  1043 Budapest,  Csányi  Laszlo u. 34. A.  ép. II.  em.)  mint ajánlattevő 
cégjegyzésre jogosult képviselője 

nyilatkozom, 

hogy a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  (1084 Budapest, Őr  u. 8.)  — mint ajánlatkérő — 
által a „Könyvvizsgálói feladatok ellátása  2."  tárgyában indított beszerzési eljárásban 
tudomásul veszem, hogy szerződéskötés esetén a kötelezően közzéteendő közérdekű adatok 
körébe tartozó szerződések esetén hozzájárulok a személyes adatok (név, a szerződés 
megnevezése, típusa, tárgya, értéke, időtartama,  es  esetleges módosulásuk) ) közérdekű 
adatként történő nyilvánossá tételéhez, és a jogszabályokban foglalt határidőig történő 
nyilvános kezeléséhez. 

Kelt:  Budapest, 2020.  május  15. 

Aj ánlatiKö 
(eégsierii aláírás) 

Tolnai  Consulting Mt. 
10438p.,  Csányi L  34 A  ép  2. ern 

Adószám;  13897389-2-41 

3. 



4.  számú nyilatkozatminta 

NYILATKOZAT 
szerződéstervezet elfogadásáról 

Alulírott Tolnai István, (képviselő neve), a Tolnai  Consulting  Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft. 
(székhely/cím:  1043 Budapest,  Csányi  Laszlo u. 34. A.  ép. II.  em.)  mint ajánlattevő 
cégjegyzésre jogosult képviselője 

nyilatkozom, 

hogy  a  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn.  (1084 Budapest, Őr  U. 8.)  —  mint  ajánlatkérő — 
által „Könyvvizsgálói feladatok ellátása  2."  tárgyában indított beszerzési eljárásban  a 
szerződéstervezetben foglalt valamennyi feltételt megismertem, megérettem és azokat  a  jelen 
nyilatkozattal elfogadom,  a  felhívás szerinti  30  napos ajánlati kötöttséget  a  benyújtott ajánlat 
vonatkozásában vállalom és nyertességem esetén  a  szerződést aláírom. 

Kelt:  Budapest, 2020.  május  15. 

Ajánlattev6 
Tolnai  Consulting  Kft.  cégszerdaláírás 1043 Bp.,  Csányi  L u. 34. A. dp. 2. em. Adöszám: 13897389-2-41 

4. 



1043 : • Csin  i  utca  34. A. si 2. em. 

13897389-2-41 

01-09-878862 

CIB  Bank  Zrt. Ujpesti Fiók 
10700457-44611905-51100005 
Tolnai István kamarai könyvvizsgáló  +3620 
9245 866  tolnedistv. • hutieonsultinl.hu 

5.  szÁmú nyilatkozatminta 

NYILATKOZAT 

leKönYvv gadifeiadatok elkildsa" *IPA k*zbeszerz4si értékliatárt el nem érő 
beszerzési eljátisban 

Alulírott Tolnai István, mint a(z) 

képviselője a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. ajánlatkörésére nyilatkozom, hogy az 
Ajánlattevő az ajánlattételi felhívás megkaldésének napjától visszafelé számított  36  henapra 
vonatkozóan rendelkezik a beszerzés tárgyának megfelelö feladatok ellátására vonatkozó 
szerződésszerűen teljesített (befejezett) referenciával, amelynek érteice elérte a nettó  9.000.000 
Ft-ot. 

A  teljesítés időpontja  (iv, 
hónap) 

Szerződést kötő másik 
fél megnevezése 

Ellenszolgáltatás összege 
(nettó) 

2019. 05. United Brands Ka 850.000,-Ft 
2020. 05, United Brands  Kft 750.000,-Ft 
2020. 02. Sonneveld Kft 1.200.000,-Ft 
2018. 05. Budai Műemlékf. Kft 850.000,- Ft 
2019. 05. Budai Műemlékf Kft 1.500.000,-Ft 
2019. 05. Sahara Blue  Kft. 2.695.000,-Ft 
2020.03 Rév-8  Zrt 390.000,-Ft 
2019.05 Food Passion  Kft 1.200.000,-Ft 

képviselője a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. ajánlatkérésére nyilatkozom, hogy az 
Ajánlattevő az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszafelé számított  36  hónapra 
vonatkozóan legalább  1  olyan gazdasági társaság legalább  2  eves könyvvizsgálatát elvégezte, 
amelyik közszolgálati szerződésben működik és elszámol. 

A  teljesítés időpontja (év, 
hónap) 

Szerződést kötő másik 
fél megnevezése 

könyvvizsgált időszak. 

2019.03 es 2020.03 Esernyős Kft 2018-2019  alváljakozóként 

Kelt:  Budapest, 2020.  május  15 

  

   

    

Tolnai  Consulting  KftAjäniatte 
104313p.,  aenyi L  34. A4 

Adószám:  1389738Q-2.1 

5. 10) 



dr, Pozsgai Má 
Ügyvéd 

ALÁÍRÁS MINTA 

AluBran, Tolnai István (születési hely,  kW anyja  nave: ME  

• lakcim: Budapest,  S utca Ij szem. ig. száma: S mint a 
Tolnai  Consulting  Könyvvizsgáló és Könyvelő Korhitolt Felelősségű Társaság 
(cégjegyzékszáma:  01-09-878862,  székhelye:  1043 Budapest,  Csányi L.  u. 34., A  épület  2. 
emelet) ügyvezetője, a társaságot akként jegyzem, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy 
nyomtatott cégnevéhez a nevemet önállóan az alábbiak szerint  from: 

Budapest, 2019.  január  22. 

Ügyvédi tanúsítás: 

dr. Pozsgai  Maria,  mint a Tolnai  Consulting  Könyvvizsgáló és Könyvelő Korlatolt 
Felelősségű Társaság (székhelye:  1043 Budapest,  Csányi L.  u. 34., A  épület  2.  emelet) 
cégeljárásában meghatalmazott ügyvéd tanúsítom, hogy Tolnai István (születési hely, idő: 
MOM , anyja neve: IIM1311111, lakelm:  MS Budapest, MIN  utca 
a), aki szem6Iyazonosságát az előttem felmutatott swim' személyazonosító 
igazolvánnyal igazolta, a fenti aláírás mintát előttem saját kezűleg Írta alá. 

Budapest, 2019.  január  22. 

(LH 



Ajánlat értékelésre kerülö eleme: ettó Ft/há 

275 000 Megbízási díj havi  netts  összege: 

I. számú nyilatkozat 

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT 

A  ánlattevö adatai: 
Ajánlattevő neve: Kódex-Kontroll Kft. 
Ajánlattevő székhelye: 1112 Budapest,  Oltvány  u. 51. 
Ajánlattevő eégjegyzékszáma: 01-9-261361 
Belföldi adószáma: 10251506-2-43 
Számlavezető intézet neve: Raiffesein  Bank  Zrt. 
Pénzforgalmi jelzöszáml 12011148 -  01582227  -  00100002 
Cégjegyzésre jogosult: Pali Gábor László 

A  ka csolattartó adatai: 
Kapesolattartó személy neve: Páli Gábor László 

..Kapcsolattartó személy telefon vagy  mobil  száma: 06-20-9142591 
Kapcsolattartó személy faxszáma: - 

Kapesolattartó szenté e-mail dote: 
paligabor@kodex-kontroll.t-
online.hu 

Alulírott Pali  Gabor  László, mint a Kódex-Kontroll Kft. (Ajánlattevő megnevezése) nevében 
kötelezettségvállalásra jogosult ügyvezetője (tisztség megjelölése) nyilatkozom, hogy a 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által a „Könyvvizsgálói feladatok 
ellátása  2."  tárgyú beszerzési eljárás tekintetében az alábbi ajánlatot tesszük. 

Ajánlattevő az ajánlatkérésben közölt feltételeket az ajánlatában elfogadja, kijelenti, hogy 
ellene jelenleg nem folyik végelszámolási, felszámolási, illetve esödeljárás vagy egyéb 
jogszabályban meghatározott megszüntetési eljárás, és az ajánlat elfogadása esetén — nyertes 
Ajánlattevőként — kötelezettséget vállal az abban foglalt kikötések maradéktalan teljesítésére. 

Kelt:  Budapest, 2020.  május  15. 

Ajánlattevő 
(cégszerű aláírás) 

KÓDEXKONTROLL KFT 
1112 Budapest,  Oltväny  u. 51. 

Cegj.sz.:  01-09-261363 
Ackiszäm:  10251506-2-43 

Azt a pénzforgalmi jelzőszámot kell feltüntetni, melyet az ajárilattevó az eljárással kapcsolatosan használni kíván. 
Amennyiben a megkötendó szerződésben ettől eltérő bankszámlát kink az ajánlattevő feltüntetni, ügy ezt kérjük külön 
is feltüntetni. 



2.  számú nyilatkozat 

NYILATKOZAT 

„Könyvvizsgálóifeladatok ellátása  2."  tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
beszerzési eljárásban 

Alulírott  Pali  Gabor  László  , mint a(z) 

Ajánlattevő neve: 
Kódex-Kontroll Kft. 

Ajánlattevő székhelye/lakcím: 
1112 Budapest,  Oltvány  u. 51. 

Ajánlattevő cégjegyzekszáma 
/vállalkozói igazolvány száma, 
egyéb azonost6 száma: 

01-09-261363 

Ajánlattevő adószáma (adóazonositó 
jel): 

10251506-2-43 

Számlavezető pénzintézet neve: 
ban zámlaszám: 

Raiffeisen  Bank  Zrt. 
12011148-01582227-00100002 

 

Személyes közreműködő neve, 
telefon és  e-mail  cím: 

Páli  Gabor  László 
1112 Budapest,  Oltvány  u. 51. 
paligabore,kodex-kontroll.t-online.hu 

képviselője a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt ajánlatkérésére nyilatkozom, hogy az 
Ajánlattevőnek adó- és köztartozása nincs. 

Kelt:  Budapest, 2020.  május  15. 

(P‘ Qäcov 
Ajánlattevő 

(cégszerű aláírás) 

KÓDEX-KONTROLL }CET 
1112 Budapest,  Oltvány  u. 51. 

Cégj.sz.:  01-09-261363 
Adószám:  10251506-2-43 

2. 
aus 



3.  számú nyilatkozat 

NYILATKOZAT 
a közérdekű adatok nyilvánossá tételéhez 

Alulira« Pali Gábor László, a Kódex-Kontroll Kit, (székhely/cím:  1112 Budapest,  Oltvány  u. 
51.)  mint ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője 

nyilatkozorn, 

hogy  a  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn.  (1084 Budapest, Őr  u. 8.)  —  mint  ajánlatkérő — 
által  a  „Könyvvizsgálói feladatok ellátása  2."  tárgyában indított beszerzési eljárásban 
tudomásul veszem, hogy szerződéskötés esetén  a  kötelezően közzéteendő közérdekű adatok 
körébe tartozó szerződések esetén hozzájárulok  a  személyes adatok (név,  a  szerződés 
megnevezése, típusa, tárgya, értéke, időtartama, és esetleges módosulásuk) ) közérdekű 
adatként történő nyilvánossá tételéhez, és  a  jogszabályokban foglalt határidőig történő 
nyilvános kezeléséhez. 

Kelt:  Budapest, 2020.  május  15. 

Ajánlattevő 
(cégszerű aláírás) 

KÓDEX-KONTROLL KFT 
1112 Budapest,  Oltvány  u. 51. 

Cegj.sz.:  01-09-261363 
Adószám;  10251506-2-43 

3. 



4.  számú nyilatkozat 

NYILATKOZAT 
szerződéstervezet elfogadásáról 

Alulírott Pali  Gabor  László, a Kódex-Kontroll Kft., (székhely/cím:  1112 Budapest,  Oltvány  u. 
51.)  mint ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője 

nyilatkozom, 

hogy a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  (1084 Budapest, Or u. 8.)  — mint ajánlatkérő — 
által "Könyvvizsgálói feladatok ellátása  2."  tárgyában indított beszerzési eljárásban a 
szerződéstervezetben foglalt valamennyi feltételt megismertem, megérettem és azokat a jelen 
nyilatkozattal elfogadom, a felhívás szerinti  30  napos ajánlati kötöttséget a benyújtott ajánlat 
vonatkozásában vállalom és nyertességem esetén a szerződést aláírom. 

Kelt:  Budapest, 2020.  május  15. 

eel«
 

Ajánlattevő 
cégszerű aláírás 

KÓDEXKONTROLL KFT 
1112 Budapest,  Oltvány  u. 51. 

Cégjsz.,  01-09-261363 
P.dúszám:  102515062-43 

9 



5.  számú nyilatkozat 

NYILATKOZAT 

„Könyvvizsgálói feladatok ellátása" tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
beszerzési eljárásban 

Alulírott Páli  Gabor  László, mint a(z) 

Ajánlattevő neve: Kódex-Kontroll  Mt. 
Ajánlattevő székhelye/Lakcímé: 1112 Budapest,  Oltvány  u. 51. 
Ajánlattevő adószáma (adóazonositó 
jel): 10251506-243 

V011alkoze5 ig szám vagy 
cégjegyzékszám, egyéb azonoxftó - 
eta: . 

01-09-261363 

Számlavezető penkintiz,etnevez 
»ankszámlaszám:  

Raiffeisen  Bank  Zrt. 
12011148-01582227-00100002 

Szetnélyes közsemüködet neve, 
telefon, faxszám,  e-mail  cim: 

Páli  Gabor  Láczló 
1112 Budapest,  Oltvány  u. 51. 
paligaborgkodex-kontroll.t-online.hu 

képviselője a Józsefvárosi Gazdálkodasi Központ Zrt. ajánlatkérésére nyilatkozom, hogy az 
Ajánlattevő az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszafelé szAmitort  36  hónapra 
vonatkozóan rendelkezik a beszerzés tárgyának megfelelő feladatok ellátására vonatkozó 
szerződésszerűen teljesített (befejezett) referenciával, amelynek értéke elérte a nettó  9.000.000 
Ft-ot. 

A  teljesítés időpontja (év, 
hónap) 

Szerződést kötő másik 
fél megnevezése 

Ellenszolgáltatás összege 
(nettó) 

2020.03.20. Univolt  Hungaria Kft. 1.144.384 
2020.03.20. Axelberg Pénzügyi Zrt. 1.200.000 
2020.04.08. PatmonHitel Zrt. 1.500.000 
2019.04.01. PannonHitel Zrt. 1.500.000 
2019.04.01. Univolt  Hungaria Kft. 1.028.000 
2019.05.08. Lajta-Hanság Zrt. 2.400.000 
2019.05.21. Mikrosport  Kft. 800.000 
2019.05.31. Elmatit Kft. 700.000 
2018.05.28. Elmatit Kft. 700.000 
2018.05.29. Mikrosport  Kft. 800.000 
2018.05.31. GLOBAL  Faktor Zrt. 500.000 

képviselője a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. ajánlatkérésére nyilatkozom, hogy az 
Ajánlattevő az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszafelé számított  36  hónapra 
vonatkozóan legalább  1  olyan gazdasági társaság legalább  2  eves könyvvizsgálatát 
alvállalkozói szerződés keretében elvégezte, amelyik közszolgálati szerződésben működik és 
elszámol. 

5. 9-23 



A  teljesítés időpontja  (6v, 
hónap) 

Szerződést kötő másik 
fél megnevezése 

könyvvizsgált időszak. 

2018,  május hó 
2019.  május hó 
2020  május hó 

Szent Margit 
Rendelőintézet 
Nonprofit Kft. 
1032 Budapest, 
Vörösvári Út  88-96. 

2017.-2018.-2019.  üzleti évek 

Kelt:  Budapest, 2020.  május  15. 

Ajánlattevő 
(cégszerű aláírás) 

KÖDEX-KONTROLL KFT 
1112 Budapest,  OltvánY  0. 51. 

Cegj 01-09-261363 
Adászem:  10251506.2-43 

6. 



ÜGYVÉD ÁLTAL ELLENJEGYZEIT ALMRÁS-MINTA 

Alulírott Páti  Gabor  László születési nevellIMMOINS anyja neve: 
Maria,  lakcíme: mint a KÓDEX-KONTROLL 
Könyvvizsgáló, Gazdasági- is Adótanéesadó Korlátolt Melóssága Társaság (sztrIthelye: 
1112 Budapest,  Oltvány a  Si.,  cégjegyzéksztima: Cg.  01-09-261363  - a továbbiakban; . 
Társaság ügyvezetője, a céget ügy jegyzem,  bogy  a géppel vagy kézzel előirt, előnyomott, 
Move  nyomtatott edits:iv - rövidgett  *as?  -  RAS  önállóan  item  a nevanet, a következők 
szerint: 

lt 

Pal Gabor Ling 

Aluffrott Dr. Szentivitnyi Ildikó ügyved (Dr. Szentivinyi Ügyvédi Iroda  1012 Budapest, %flak 
tt.  13.;  nyllvánutrtó kamara: Budapesti Ügyvédi Katnara, kamarai azonosító senor  36069457) 
tardisitona hogy a fend ügyvtiti által ellenjegyzett aláírás-rniatit Pali  °abut Laszlo  (születósi 
=vet PáE ..̀1411or Idsz14,született- sAyja neve: 
lakcime: aki személyazonosságit a =awl 
személyazonosító igazolvtinnyal, lakcímét szándi lakcimet igazoló hatósági 
igazolványtival, kellóképpen igazolta, előttem  »jai  kezűleg Itta alá. 

Nyilatkozont, hogy az alátrás-minta hitelesítést a cégbejegyzésl (változásbejegyzési) eljárás 
sort láttant el ellenjegyzéssel. Ezen általam ellenjegyzett aláírás-minta a cégbejegyzési 
eváltozásbejegyzist) kérelem nzellékletet képezi.  A  cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem 
alapját  Mond  !diesel§ okiratot án készítettem Is láttam el ellenjegyzéssel. Igy  olden aid  írás-
minta megfelel a cégnyilvánosságra, a blrósági cégeljánisra is a végelszánolásról  ad) 200d. 
évi V törvény  9.  5-ában Irt feltételeknek  

Kett:  Budapesten,  2018.  október  3. 

Dr. S6thtiványi 1 kÓ 
Ogyvéd 

KASZ: 36069457 

7. 
,ut,„ 





v  t  K ob 
1,1> 

v-    e  

I GAZGATOSÁG 

BE-../6/2020 

Összefoglaló az eljárás eredményéről 

"KönyvvizsgáMi feladatak ellátása  2."  tárgyú közbeszerzési értékhatárt  el  nein  érő beszerzési eljárás 
vonatkozásában 

1.) Az ctjánlatkérd neve  A  címe: 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  (1084 Budapest, Ő r  u. 8.) 

2.) A  beszerzés kit-gm es  mennvisége:  

Szolgáltatás megrendelés 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. részére a  Pik. 3:129.  § alapján könyvvizsgálói 

feladatok ellátása. 

Feladatok:  

A  legfőbb szerv által választott állandó könyvvizsgáló feladata,  bogy  a mindenkor hatályos 
jogszabályoknak és szakmai előírások szerinti könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és 
ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági 
társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízhato, valós képet ad-e a társaság 
vagyoni, pénzügyi  es  jövedelmi helyzetéről. működésének gazdasági eredményeirő l. 

Az állandó könyv vizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő egyéni könyvvizsgáló 
vagy könyvvizsgáló cég lehel. Fia könyvvizsgáló cég latja el a könyvvizsgálói feladatokat, ki 
kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi. 
Nem lehet állandó könyvvizsgáló a gazdasági társaság tagja, vezető tisztségviselője. 
felügyelőbizottsági tagja és e szeinéb ek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyv' izsgáló 
társaság  iii  unkavállalója e jogviszons a fenna Hasa idején. és annak megszűnése  Man  három évig. 

3.  Becsült L'OErta Inen42:  12.000.(00,  -  Ft IS  év 

4.) redezet lisszeg,e (hrunÍ"f):  15.240.000,  -  11/5  év 

5.) Ilivatkozds a: chardst meuntdinik,lhivdsra n2egküldúsaek napja: 

Ajánlatkérő  2020.  május  18.  napján inditotta meg a beszerzési eljárást, három ajánlattevő részére 

történő felhivas megküldésével. 

ő.j ErednkMves vok-e az c4řáiÓS  igen. 

Eredmavtelen elidrds esetén erednk;noelenst't indok(Ľ  

S.)  .4  benwinott akin/azok száma: a beszerzési eljárásban három darab ajánlat került benyújtásra. 

9.)  Az érvaves ajánlatot tevők neve.  Chile  alkalmasságuk indokolása  A  ajánlatuknak az érzékelési 

szempont szerinti tartalmi eleme: 

I. Ajánlattevő neve: Tolnai  Consulting  Könyvvizsgáló és Könyvelő kft. 
Ajánlanevö székhelye:  1043 Budapest,  Csányi L. utca  34. A.  ép. 2.em. 



hing  iborné 
gazdasági igazgató 

.1: cLj'iois ('redlnéliVél 

Ajánlat értékelésre kerülő eleme: nettó Ft/hó 

Megbízási díj havi nettó összege: 250.000,-Ft/hó 

2. Ajánlattevei neve: Kódex-Kontroll kft. 
Ajánlattevö székhelye:  1112 Budapest,  Oltvány  u. 51. 

Ajánlat értékelésre kerülő eleme: nettó Ft/hó 

Megbízási díj havi nettó összege: 275.000,-Ft/hó 

3. Ajánlattevö neve:  BALLA  AUDIT  Könyvvizsgáló és Könyvelő kft. 
Ajánlattevő székhelye:  1038 Budapest,  Ezüstkő  it. 8. 

Ajánlat értékelésre kerülő eleme: nettó Ft/hó 

Megbízási díj havi nettó összege: 200.000,-Ft/hó 

Ajánlattevők érvényes ajánlatot tettek és — figyelemmel a beszerzési eljárást megindító 
felhívásban foglalt alkalmassági szempontokra — alkalmasak a szerződés teljesítésére. 

10.)4z  érvénytelen ajánlatot tevék neve. címe és az érvenytelenség indoka:  -. 

11.)  Eredménves ellrirás esetén a  merles  ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgálicaás összege ás 

&data  kiválasztásának indokol:  

BALLA  AUDIT Könyvvizsgáló és Könyvelö Kft.  (1038 Budapest.  Ezüstkő  u. 8.) 

Megbízási díj havi nettó összege:  200.000,- Ft/  hó 

Ajánlattevö nyújtotta he a legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot. 

összejöglalo elkészítésének időpontja:  2020. intuits  I  8. 

összefoglalót készítette: 

Reichenbach  Erika 
Iködési és beszerzési in)davezetö helyettes 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt, 
Kovacs Otto  István 
igazgatóság elnöke 

Jözsefvárosi Gazdálkodäsk Kozporir Zr E • Ig.zzirmsag 
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Jegyzőkönyvi kivonat 

amely készült a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Felügyelő Bizottságának  2020.  évi  3. 
rendes üléséről 

13/2020. (05.28.)  számú FB határozat  3  igen, egyhangú szavazattal 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Felügyelő Bizottsága a Mátyás és Partnere 
Könyvvizsgáló Kft  2020.  május 31-én lejáró könyvvizsgálói megbízatásinak 
meghosszabbítását a —  102/2020  (IV.10.) számú kormányrendelet  6  §  (4)  bek. alapján -  2019. 
évre vonatkozó eves beszámoló - alapító általi - elfogadásáig tudomásul veszi.  A  Mátyás és 
Partnere Könyvvizsgáló Kft-t, melynek képviselője Mátyás Pál, a  2019.  évre vonatkozó éves 
beszámoló elfogadását követő naptól felmenti a könyvvizsgálói feladatok alól. 

A  könyvvizsgáló személyére lefolytatott beszerzési eljárás eredményét elfogadja azzal, hogy  A 
Mátyás és Partnere Könyvvizsgáló Kft megbízásának lejártát követő naptól  5 dyes  határozott 
időtartamra  2025.  május  31.  napjáig a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt 
könyvvizsgálójaként megválasztja a  Balla  Audit Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft-t, melynek 
képviselője: dr.  Balla  István Sándor, székhelye:  1038. Budapest,  Ezüstkő  u. 8. A 
könyvvizsgáló megbízási díja:  200.000-Ft  + ÁFA/bó.  A  könyvvizsgálatot végző személyként 
dr.  Balla  István Sándort jelöli ki. 

Budapest, 2020.  május  28. 

Csekk Boglárka 
jegyzőkönywezető 

hitelesítő 

Sh 
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