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Ellenszolgáltatás összege: Partnerellenőrzés/db: 2000 EUR Rendszerellenőrzés/db: 46 000 EUR Az eljárást megindító felhívás és 
az ajánlati dokumentáció rendelkezései szerint a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legjobb 
ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot az AESA Magyarország Kft. (1132 Budapest, Visegrádi u. 31. 3. emelet) és Polányi Ügyvédi 
Iroda (8230 Balatonfüred, Ady Endre Utca 45.) közös ajánlattevő nyújtotta.

10420894241AESA Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1132 Budapest, Visegrádi Utca 
31. 3. emelet

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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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:

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

204A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 203-494309A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

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

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 HUSKROUA ENI határon átívelő együttműködési program célja 2014-2020-as időszakban keretet teremteniazon tevékenységek 
számára, amelyek élénkebb együttműködést eredményeznek Ukrajna és a tagállamokközös határmenti régiói között. A Program 
hivatalos nyelve az angol, azonban az érintett államok nyelvének és szabályozási környezeténekismerete szükséges. A Nyertes 
Ajánlattevő ellenőrzési feladatai során ellenőrzési szolgáltatást nyújt a releváns jogszabályoknak,mintavételezési módszertani 
iránymutatásoknak és az Audit Hatóság által megadott eljárásoknak megfelelően.E körben az adott évre meghatározott, kiemelt 
ellenőrzési szempontok alapján évente egyszer lefolytatja arendszerellenőrzést, valamint az Audit Hatóság által mintavételezéssel 
kiválasztott partnerek ellenőrzését. Összesen 5 db rendszerellenőrzés 31.12.2024-ig. Partnerellenőrzés 50-120 között 31.12.2024-ig.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II. rész

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Lásd további információk VI.1.10

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: Partnerellenőrzés/db: 2000 EUR Rendszerellenőrzés/db: 46 000 EUR Az eljárást megindító felhívás és 
az ajánlati dokumentáció rendelkezései szerint a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legjobb 
ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot az AESA Magyarország Kft. (1132 Budapest, Visegrádi u. 31. 3. emelet) és Polányi Ügyvédi 
Iroda (8230 Balatonfüred, Ady Endre Utca 45.) közös ajánlattevő nyújtotta.

10420894241AESA Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1132 Budapest, Visegrádi Utca 31. 3.
emelet

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

1. bírálati szempont: ajánlati ár Az ajánlatkérő az 1. részszempont alszempontjaira adott ajánlati elemeket azonos módszer szerint 
értékeli úgy, hogy a legkedvezőbb ajánlati tartalmi elemre (a legalacsonyabb euró összegű ellenőrzési díjra) ajánlatkérő a maximális 
10 pontot, a többi ajánlat ugyanazon részszempont szerinti tartalmi elemére pedig arányosan kevesebb pontszámot ad az alábbi képlet
alkalmazásával (fordított arányosítás): P=A legjobb/A vizsgált (P max – P min) + P min. ahol: P: az ajánlat pontszáma A legjobb: a 
legalacsonyabb érvényes ajánlati ár A vizsgált: a vizsgált ajánlati ár P max: legmagasabb adható pontszám P min: legalacsonyabb 
adható pontszám. 2. bírálati szempont: szakmai ajánlat minősége A 2. részszemponton belül az ajánlatok értékelése oly módon történik
, hogy a bíráló bizottság tagjai az egyes alszempontok esetében különböző vizsgálati tényezők mentén külön-külön bírálják az 
ajánlatokat és az adott alszempont vonatkozásában a lent megadott előnyös és hátrányos elemek teljesülésének függvényében 1-10-ig 
terjedő osztályzattal illetik az ajánlatot, ahol az 1-es osztályzat minősül a legrosszabbnak, a 10-es pedig a legjobbnak. Az egyes 
vizsgálati pontok tekintetében az értékelők minden ajánlatnál leírják szakvéleményüket, továbbá megjelölik azokat az elemeket, 
amelyeket hátrányként, illetőleg előnyként kezelnek. Ezt követően az egyes bíráló bizottsági tagok által az adott vizsgálati tényezők 
vonatkozásában adott osztályzatok összegének egyszerű számtani átlaga alapján kerül megállapításra az az érték, amely a 
pontszámítás alapját képezi. Ezen értékek alapján Ajánlatkérő az alábbi képlet alkalmazásával– az értékarányosítás módszere (egyenes
arányosítás) alapján) határozza meg a pontszámokat: P=A vizsgált/A legjobb (P max – P min) + P min. ahol: P: az ajánlat pontszáma A 
legjobb: a legmagasabb vizsgálati pontszámot elérő ajánlat A vizsgált: a vizsgált ajánlat pontszáma P max: legmagasabb adható 
pontszám P min: legalacsonyabb adható pontszám

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:

101

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

Az eljárást megindító felhívás és az ajánlati dokumentáció rendelkezései szerint a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) 
pontjában rögzítetteknek megfelelően a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot az AESA Magyarország 
Kft. (1132 Budapest, Visegrádi u. 31. 3. emelet) és Polányi Ügyvédi Iroda (8230 Balatonfüred, Ady Endre Utca 
45.) közös ajánlattevő nyújtotta.

Szöveges értékelés:

1000AESA Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
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Erőforrást biztosító szervezetek: AF III.1.3. M3) a) ChACC Audit Kft.,adószám:12329397-2-43; III.1.3.M3)c)Szlovákia Centire S.R.O 
uniós adószám:SK2022966363; III.1.3.M3)c)Románia Suster Gabriel uniós adószám:1690727011092; III.1.3.M3)c)Románia SC SPES 
Consulting SRL uniós adószám: RO28147606 III.1.3.M3)c) Ukrajna RSM UKRAINE Limited Liability Company adószám: 
10711200000004137

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:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.02.10Lejárata:2020.01.31Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az ajánlatkérő 2019. december 4-én a Kbt. 72. §-a szerint árindokolást kért a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-től 
aránytalanul alacsony ár tekintetében. A megadott határidőig beérkezett az árindokolás, ennek vizsgálatát követően az 
árindokolással kapcsolatban ajánlatkérő további kiegészítő indokolást kért 2019.12.17-én. A kiegészítő árindokolás 2020. január 
6-án, ajánlatkérő által megadott határidőben beérkezett. Az ajánlatkérő a benyújtott árindokolások áttekintését követően arra a 
megállapításra jutott, hogy ezek alapján nem tudja minden kétséget kizáróan, egyértelműen megállapítani, hogy a 
PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. ajánlatában szereplő ajánlati ár megalapozott, annak elfogadása nem veszélyezteti a
szerződés teljesítését. A PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. által benyújtott ajánlat a fentiekre tekintettel - – a Kbt. 72. §
(3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - a Kbt. 73. § (1) e) pontja alapján érvénytelen.

10256161244PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft., Magyarország 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky Út 78
.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

2020.01.31

2020.01.31




