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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata 2019.

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.diakhitel.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Diákhitel Központ Zártkörűen Működő RészvénytársaságAjánlatkérő 
neve:

Pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata 2019.Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000199052019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Diákhitel Központ Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

EKRSZ_
38616754

Budapest HU110 1027

Kacsa Utca 15-23.

Mészáros Ildikó

kozbeszerzes@diakhitel.hu +36 12249646
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Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

-

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

-

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

-

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

2019.02.26

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

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

-, Ajánlatkérő nyílt eljárást folytatott le.

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

-, Ajánlatkérő nyílt eljárást folytatott le.

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

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

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

A magyar számviteli szabályok, illetve IFRS szerinti pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata 2019. január 1-től 2019. december 31-ig 
tartó időszakra, továbbá 75 tanácsadói óra számviteli tanácsadás, könyvelési tanácsadás, adótanácsadás, adóvizsgálat kapcsán 
szakértői tanácsadás. A tanácsadói órák megrendelésére Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Harmadik Rész, XVII. Fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

Igen
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V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

Ernst & Young Tanácsadó Kft., 12715244-2-44, III.1.3.; M2.b, aktuárius szakember

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

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

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

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

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az ellenszolgáltatás összege: 13 025 000,- Ft. Ajánlata kiválasztásának indokai: a fenti Ajánlattevő tette a felhívásban 
meghatározott értékelési szempont szerinti legkedvezőbb (legalacsonyabb árú) ajánlatot.

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

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

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

Szöveges értékelés:

Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő alkalmasságának indokolása: az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság a bírálat folyamatában 
a felhívásban előírt módon igazolta, hogy megfelel az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági feltételeknek. P1: rendelkezik az 
előírt mérleg szerinti eredménnyel (adózott eredménnyel), P2: rendelkezik az előírt tartalmú felelősségbiztosítással, P3: 
rendelkezik az elvárt árbevétellel, M1: rendelkezik az előírt referenciákkal, M2a: rendelkezik az előírt könyvvizsgálat 
teljesítéséért felelős személlyel, M2b: rendelkezik az előírt aktuárius szakemberrel. Ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi 
eleme(i): ajánlati ár (Mindösszesen (nettó Ft)): 13 025 000,- Ft.

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

informatikai és aktuáriusi tanácsadásra vonatkozó feladatok ellátása

Ernst & Young Tanácsadó Kft., 12715244-2-44
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VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

(8) A (6) bekezdéstől eltérően az ott rögzített tíz-, illetve ötnapos időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés, a) ha a nyílt 
eljárásban, a hirdetménnyel induló, egy szakaszból álló koncessziós beszerzési eljárásban vagy a 117. § szerint lefolytatott, egy 
szakaszból álló eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be;

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.04.10Lejárata:2019.04.10Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

2019.04.10

2019.04.10




