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9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 
1. Az ajánlatkér ő neve és címe: Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.)  
1116 Budapest Kalotaszeg u. 31. 
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:  
Ajánlatkérő által végzett adózási tevékenység (a központi és a helyi adókra vonatkozóan), az adótörvények 
előírásainak megfelelő felülvizsgálata, illetve rendszeres, vagy a Ajánlatkérő által igényelt eseti adószakértői 
szolgáltatás biztosítása a 2013-as és 2014-es adóévre vonatkozóan, a szerződés hatálybalépésétől, azaz 2013. 
január 1-jétől 2014. december 31-ig terjedő időben, azzal, hogy Ajánlattevő a 2014. évben felmerülő jelen pont a)-b) 
alpontjai szerint elvégzendő feladatokat (2014. évre vonatkozó bevallások ellenőrzése, ellenjegyzése, beszámoló 
felülvizsgálata) 2014. december 31-ét követően is köteles ellátni, ezért a szerződés hatálya a 2014. évre vonatkozó 
valamennyi adóbevallás beadásának határidejéig tart. 
 
a) A bevallások ellenőrzése és ellenjegyzése: 
• társaságot érintő minden adónemhez kapcsolódó bevallások rendszeres felülvizsgálata, 
• önellenőrzések felülvizsgálata, 
• bevallások felülvizsgálatát lehetőség szerint a beadás előtt kell elvégezni, 
• bevallásokat Ajánlattevő - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szerint – ellenjegyzi. 
Ebből eredően Ajánlattevő hibájából eredő esetleges mulasztási bírságot Ajánlatkérő átterhelheti. 
• intézkedést igénylő hibákról, hiányosságokról, önrevíziós kötelezettségekről írásbeli jelentést kell készíteni az 
ellenőrzés befejezését követő 10 napon belül, 
• az Ajánlattevő az Ajánlatkérő adózásáról írásbeli negyedévente jelentést készít a negyedévet lezáró hónapot követő 
hónap végéig, az első jelentés időpontja 2013. május 31., 
• évente egyszer, a cafetéria nyilatkoztatás előtt a béren kívüli juttatásokhoz kapcsolódó nyilatkozatok felülvizsgálata, 
• negyedévente a természetbeni juttatások, illetve az oktatáshoz kapcsolódó személyi jövedelemadó kötelezettség 
ellenőrzése. 
 
b) Az éves beszámoló felülvizsgálata: 
Az Ajánlattevő kötelezettsége, hogy az Ajánlatkérő éves beszámolójában, illetve a Mérleg rövidlejáratú követelések és 
kötelezettségek során beállított, adókötelezettségeket, illetve túlfizetéseket tartalmazó adatok felülvizsgálatával 
biztosítsa 
• az adatok szabályszerűségét, 
• a főkönyvi adatok és NAV folyószámla-kivonat adatainak egyezőségét, 
• a bevallási-főkönyvi és analitikus adatok közötti kötelező adategyezőséget. 
Az Ajánlattevő köteles a felülvizsgálatról a tárgyév április 15-ig jelentést készíteni. 
 
c) Ajánlatevő az adótörvény változásairól évelejei „adónap”-ot tart az Ajánlatkérő képviselői részére. 
 
d) Adószakértői szolgáltatás: 
Az Ajánlattevő a szerződés időtartama (2 év) alatt összesen maximum 720 adószakértői munkaóra erejéig az 
Ajánlatkérő közölt külön igénye alapján adótanácsadói szolgáltatást nyújt és elvégzi az adótörvényekkel kapcsolatban 
esetlegesen felmerülő kérdések megválaszolását, problémák tisztázását, rendezését, szükség szerinti állásfoglalás 
elkészítését, illetve adószakértői véleményt ad. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy nem köteles a 
maximum 720 óra adószakértői munkaóra teljeskörű lehívására. 
 
Az a)-d) pontban foglalt feladatok teljesítésének határidejét a Felek a konkrét munka közlésével egyidejűleg 
egyeztetik, figyelemmel a szerződéstervezetben foglaltakra. 
 
Ajánlatkérő megvizsgálta a közbeszerzést abból a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi-e 
a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását. Mindennek alapján az ajánlatkérő nem biztosítja a 
részajánlat-tételi lehetőséget. A beszerzés tárgyának jellegére tekintettel a részekre bontás negatívan hatna a 
szerződés teljesítésének körülményeire (szerződést biztosító mellékkötelezettségek, felelősség), azaz gazdasági és a 
szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontokat figyelembe véve ésszerűtlen. 
 
Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy Ajánlatkérő olyan a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. 
törvény (a továbbiakban: Gt.) hatálya alá tartozó szervezet, melynek éves nettó árbevétele 2009-ben 53.103.964 eFt, 
2010-ben 52.851.366 eFt, 2011-ben 54.544.543 eFt volt. 
 
3. A választott eljárás fajtája : a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti  hirdetmény közzétételével induló nyílt  
közbeszerzési eljárás 
 
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a z eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 
ismertetése: - 
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5.* Hivatkozás az el őzetes összesített tájékoztatóra, illetve az id őszakos el őzetes tájékoztatóra és 
közzétételének napja: - 
 
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghir dető hirdetményre (felhívásra) és 
közzétételének/megküldésének napja: KÉ- 17607/2012, 2012.11.10. 
 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen 
 
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés  d) pontja 
szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre  tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadás a, 
hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átc soportosításra: -  
 
c)* Az eredménytelen eljárást követ ően indul-e új eljárás: -  
 
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi  lehetőség esetén részenként):  4 
 
9. a) Az érvényes ajánlatot tev ők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuk nak az értékelési 
szempont - az összességében legel őnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszemp ontjai - szerinti 
tartalmi eleme, elemei (részajánlat-tételi lehet őség esetén részenként) :  
 
Ajánlattevő neve, címe: CCA Adó- és Pénzügyi Tanácsadó, Menedzser Zrt. (1148 Budapest, Fogarasi út 58.) 
Ajánlattevő neve, címe: Ernst & Young Tanácsadó Kft. (1132 Budapest, Váci út 20.)  
Ajánlattevő neve, címe: RSM DTM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltat ó Zrt. (1138 Budapest, Faludi 
utca 3.)  
 
Mindhárom ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a hiánypótlási felhívásoknak, így ajánlata az ajánlati felhívásnak 
és dokumentációnak mindenben megfelelt. Ajánlattevő ajánlata érvényes és alkalmas, ajánlattevő igazolta, hogy nem 
áll a kizáró okok hatálya alatt. 
 
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következ ő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehet őség esetén 
részenként):  
 
 

Az elbírálás részszempontjai 
(adott esetben alszempontjai is) 

A 
részszempontok 

súlyszámai 
(adott esetben 

az alszempontok 
súlyszámai is) 

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

 
CCA Adó- és Pénzügyi 
Tanácsadó, Menedzser 

Zrt.  

Ernst & Young 
Tanácsadó Kft.  

RSM DTM Hungary 
Adótanácsadó és 

Pénzügyi Szolgáltató 
Zrt. 

 Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és 

súlyszám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és 

súlyszám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és 

súlyszám 
szorzata 

 1. ajánlati összár (nettó Ft) 

 

1.1. adószakértői szolgáltatás díja (a 
felhívás „II.2.1) Teljes mennyiség 
vagy érték” a) – c) pontja szerinti 
feladatok tekintetében; nettó 
Ft/negyedév) 

50 100,00 5000,00 91,00 4550,00 80,73 4036,58 

 

1.2. adószakértői szolgáltatás óradíja 
(a felhívás „II.2.1) Teljes 
mennyiség vagy érték” d) pontja 
szerinti feladatok tekintetében, 
maximum 720 adószakértői 
munkaóra erejéig; nettó Ft/óra)   

50 84,16 4208,00 100,00 5000,00 84,16 4208,00 

 

1. Ajánlattevő vállalja-e, hogy a 
szerződés teljesítése idején az 
Ajánlatkérővel való 
kommunikációsorán a telefaxon 
vagy postai úton megküldött 
küldeményeket egyidejűleg 
másolatban Ajánlatkérő 
szerződéstervezetben 
meghatározott kapcsolattartója 
részére e-mailen is megküldi 
(igen vagy nem) 

1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 összesen:    9308,00  9650,00  8344,58 

 
(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont 
szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 
kialakított szorzatát kell beírni.) 
 
c)** Az összességében legel őnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés so rán adható pontszám alsó és 
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felső határának megadása : 1-100 
 
d)** Az összességében legel őnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszer nek (módszereknek) az 
ismertetése, amellyel az ajánlatkér ő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tarta lmi elemeinek 
értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot : Az ajánlatkérő relatív értékelési módszert alkalmaz, az 
alábbiak szerint: 
 
- az 1. részszempont és alszempontjai értékelését a fordított arányosítás módszerével végzi az ajánlatkérő a 
Közbeszerzési Hatóság (KÉ. 2012. évi 61. szám, 2012/06/01) útmutatója alapján az alábbi képlet alkalmazásával. 
 
P = (A legjobb / A vizsgált) x (P max – P min) + P min 
 
ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma, 
P max: a pontskála felső határa, 
P min: a pontskála alsó határa, 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme, 
A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme, 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a a Közbeszerzési Hatóság (KÉ. 2012. évi 61. szám, 
2012/06/01) útmutatója kimondja, hogy „nulla, illetve negatív értékek mellett a képletek nem alkalmazhatók”. 
Tekintettel arra, hogy a Kbt. 49. § (4) bekezdése szerint az ajánlatkérő jogosult egyes elvárások, ajánlati elemek 
részletes szabályait a dokumentációban meghatározni, ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben ajánlattevő nulla 
értékeket ajánl az 1. részszempont illetve alszempontok tekintetében, úgy ajánlatkérő a nulla értékek helyett 0,01 
értéket fog alkalmazni a hivatkozott képlet kitöltéséhez. 
 
- a 2. részszempont értékelési módszere a pont hozzárendelés: igen válasz 100 pont, nem válasz 1 pont. 
Ajánlatkérő 2 tizedes-jegy pontossággal számol. Ajánlatkérő a fenti számítási módon kapott pontszámokat szorozza a 
bírálati szemponthoz tartozó súlyszámmal. A legmagasabb súlyozott pontszámot elérő ajánlat minősül az 
összességében legelőnyösebb ajánlatnak. 
 
10. Az érvénytelen ajánlatot tev ők neve, címe és az érvénytelenség indoka :  
 
- Ajánlattevő neve, címe: Interauditor Neuner+Henzl Tanácsadó Kft . (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 

22/A. II. emelet) ajánlattevő 
 

Indok: 
 

Ajánlattevő nem csatolta a felkérésben foglaltakat a hiánypótlási felszólítás ellenére az alábbiak szerint: 
o ajánlata 14. oldalán csatolt nyilatkozata tekintetében az ajánlattételi felhívásban kért időszakra - azaz: 2009.11.11-

től 2012.11.10-ig - vonatkozóan nem adta meg a közbeszerzés tárgya szerinti (adószakértői szolgáltatás/ bármely 
adójogszabály alkalmazásával kapcsolatos adótanácsadás) nettó árbevételét.  

o ajánlata 23. oldalán szereplő önéletrajzban megnevezett szakember vagy az ajánlata 27. oldalán szereplő 
önéletrajzban megnevezett szakember tekintetében az ajánlattételi felhívás M/2. alkalmassági szempontjának 
történő megfelelés érdekében nem csatolta az adószakértői és/vagy adótanácsadói végzettséget, képzettséget 
tanúsító iratot. 

o ajánlattételi felhívás V.4) Egyéb információk elnevezésű pontjának 23. alpontja értelmében „A dokumentáció részét 
képző szerződés-tervezet kitöltve, de aláírás nélkül és - tekintettel arra, hogy az eljárás nyílt- változtatás nélkül az 
ajánlathoz csatolandó.” Nem pótolta a hiányt, azzal hogy a szerződés-tervezet 2. sz. mellékletet csak akkor kell 
csatolni, ha az abban foglaltak fennállnak. 

 
A Kbt. 67. § (9) bekezdés kimondja, hogy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem teljesítették, úgy kizárólag 
az eredeti ajánlati példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során. 

 
Figyelemmel a fentiekre az Értékelő Bizottság a Kbt. 77.  § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően javasolja 
tájékoztatni Ajánlattevőt arról, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata érvénytelen  a Kbt. 74. § (1) 
bekezdés d) pontjára tekintettel , mert hiánypótlásra történő felszólítás ellenére a gazdasági-pénzügyi alkalmasság 
(P/1.) tekintetében ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban kért időszakra - azaz: 2009.11.11-től 2012.11.10-ig - 
vonatkozóan nem adta meg a közbeszerzés tárgya szerinti (adószakértői szolgáltatás/ bármely adójogszabály 
alkalmazásával kapcsolatos adótanácsadás) nettó árbevételét, valamint hiánypótlásra történő felszólítás ellenére a 
műszaki-szakmai alkalmasság (M/2.) tekintetében  ajánlata 23. oldalán szereplő önéletrajzban megnevezett 
szakember vagy az ajánlata 27. oldalán szereplő önéletrajzban megnevezett szakember tekintetében az ajánlattételi 
felhívás M/2. alkalmassági szempontjának történő megfelelés érdekében nem csatolta az adószakértői és/vagy 
adótanácsadói végzettséget, képzettséget tanúsító iratot; és a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel , mert 
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nem csatolta az ajánlati felhívás V.4) Egyéb információk elnevezésű pontjának 23. alpontja értelmében 
meghatározottak szerint nem csatolta a dokumentáció részét képző szerződés-tervezet kitöltve, de aláírás nélkül, így 
egyéb módon nem felelt meg az ajánlati, felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek. 
 
11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattev ő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánla ta 
kiválasztásának indokai : 
 
- Ajánlattevő neve, címe: Ernst & Young Tanácsadó Kft. (1132 Budapest, Váci út 20.) ajánlattevő 

 
A bírálati szempont: az összességében legelőnyösebb ajánlat. 
 
A bírálati szempontok és az ajánlati elemek: 
1. ajánlati összár (nettó Ft)  
1.1. adószakértői szolgáltatás díja (a felhívás „II.2.1) Teljes mennyiség vagy 

érték” a) – c) pontja szerinti feladatok tekintetében; nettó Ft/negyedév)  
1.650.000 nettó Ft/negyedév 

1.2. adószakértői szolgáltatás óradíja (a felhívás „II.2.1) Teljes mennyiség vagy 
érték” d) pontja szerinti feladatok tekintetében, maximum 720 adószakértői 
munkaóra erejéig; nettó Ft/óra)   

21.000 nettó Ft/óra 

2. Ajánlattevő vállalja-e, hogy a szerződés teljesítése idején az Ajánlatkérővel való 
kommunikációsorán a telefaxon vagy postai úton megküldött küldeményeket 
egyidejűleg másolatban Ajánlatkérő szerződéstervezetben meghatározott 
kapcsolattartója részére e-mailen is megküldi (igen vagy nem)  

igen vagy nem  

 
Ajánlattevő az összességében legelőnyösebb ajánlatot nyújtotta. 
 
b)* A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai : - 
 
12.* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek) nek teljesítéséhez az ajánlattev ő alvállalkozót kíván 
igénybe venni :  
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: nincs 
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:- 
 
13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a kö zbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mérté kben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a kö zbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek 
teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fogn ak működni : 
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: nincs 
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 
 
14. * Az alkalmasság igazolásában részt vev ő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények me gjelölése, 
amelyek igazolása érdekében az ajánlattev ő ezen szervezet er őforrásaira (is) támaszkodik : 
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: nincs 
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 
 
15. a) A szerződéskötési tilalmi id őszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezd őnapja : 2012. december 14. 
b) A szerződéskötési tilalmi id őszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja : 2012. december 23. 
 
16. Az összegezés elkészítésének id őpontja : 2012. december 12. 
17. Az összegezés megküldésének id őpontja : 2012. december 13. 
18.* Az összegezés módosításának indoka : - 
19.* Az összegezés módosításának id őpontja : - 
20.* A módosított összegezés megküldésének id őpontja : - 
21.* Az összegezés javításának indoka : - 
22.* Az összegezés javításának id őpontja : - 
23.* A javított összegezés megküldésének id őpontja : - 
24.* Egyéb információk : - 
 
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb 
ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta. 
 


