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II.szakasz: Tárgy

Éves könyvvizsgálat a Garantiqa Zrt. részére

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

I. szakasz: Ajánlatkérő

Lebonyolító szerv(ek) adatai

https://garantiqa.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

https://garantiqa.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14440290Fax:Telefon:E-mail:

GabriellaKapcsolattartó személy:

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

Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő RészvénytársaságAjánlatkérő 
neve:

Éves könyvvizsgálat a Garantiqa Zrt. részéreKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000202802022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

10803828242

Kisfaludy Utca 32

Budapest HU110 1082

Somosné Izsó

barnao@barnao.hu +36 14440157
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IV. szakasz: Eljárás

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

"Könyvvizsgálói feladatok ellátása a 2022. üzleti évre a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. részére" 
 
Feladatok: 
•        IFRS-nek megfelelő magyar és angol nyelvű pénzügyi kimutatásokkal kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok ellátása, valamint a 
magyar nyelvű üzleti jelentés auditálása 
•        a felügyeleti szerv által a Hpt. 263. § (1)-(2) bekezdései szerinti külön kiegészítő jelentés elkészítése  
•        a Hpt. 263. § (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően a nyilvánosságra hozott információk és adatok tartalmának, értékbeli 
helyességének az ellenőrzése 
•        az éves jelentés auditálása magyar és angol nyelven 
•        a pénzügyi helyzet és átfogó jövedelem kimutatás előzetes auditálása az ajánlatkérő többségi tulajdonosa (amely alatt a 
továbbiakban az MFB Zrt.-t mint a Magyar Állammal együttesen fennálló többségi befolyású tulajdonosát szükséges érteni) számára 
az IFRS-ek szerinti konszolidálása elősegítése érdekében. 
 
Opcionális, külön beárazandó feladat: közbenső (interim) audit elvégzése az ajánlatkérő többségi tulajdonosa (MFB Zrt.) által 
elkészítendő konszolidált közbenső pénzügyi kimutatás elkészítéséhez. 
 
A feladatok ellátásának ütemezése és elvárt minimum óraszám ráfordítása: 
I. 1. Tervezés (audit előkészítés): 120 óra, az összes óraszám ráfordítás 12 %-a 
 
2. Évközi munka: 230 óra, az összes óraszám ráfordítás 23 %-a, melynek részeként az IFRS 9 szerinti értékvesztés és 
céltartalékképzés módszertanának előzetes egyeztetése 2022. október 15-ig 
A tervezés és évközi munka lezárása 2022. november 30-ig. 
 
II. Audit feladatok elvégzése: 520 óra, az összes óraszám ráfordítás 52 %-a 
Az audit feladatok elvégzésének határideje 2023. március 5., az auditált éves beszámoló véglegesítése 2023. március 10. 
 
III. Könyvvizsgálói külön jelentés elkészítése: 130 óra, az összes óraszám ráfordítás 13 %-a 
A könyvvizsgálói külön jelentés elkészítésének határideje: 2023. május 20. 
 
Az egyes szakaszok lezárását megelőzően az ajánlatkérővel személyes vagy online egyeztetés szükséges. 
 
A feladatok ellátásához elvárt minimum óraszám ráfordítás összesen: 1000 óra, ezen belül a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges 
közreműködők szakképesítés szerinti minimum elvárt óraszám ráfordítása: 
 
- szakértők a könyvvizsgálói munka speciális szakterületeken való támogatására (IT, IFRS 9, adószakértő stb.): 100 óra 
- személyében felelős könyvvizsgáló: 40 óra 
- minőségellenőr: 10 óra 
- menedzser: 150 óra 
- senior munkatárs: 400 óra 
- junior munkatárs (asszisztens): 300 óra 
 
A személyében felelős könyvvizsgáló legalább 25 munkaórán keresztül személyesen köteles részt venni a könyvvizsgálat 
végrehajtásában.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Harmadik Rész

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

1.a. Nettó ajánlati ár - éves audit (nettó HUF) - súlyszám: 80 - pontszám: 100,00 - súlyozott pontszám: 8000,00 
 
1.b. Nettó ajánlati ár - opcionális interim audit (nettó HUF) - súlyszám: 10 - pontszám: 100,00 - súlyozott 

Szöveges értékelés:

10000.00Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati ár - éves audit (nettó HUF): 15 000 000 
Nettó ajánlati ár - opcionális interim audit (nettó HUF): 3 390 000 
A szerződés teljesítésében részt vevő, az M/2 alkalmassági követelmény keretében bemutatandó 
egyik könyvvizsgáló szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (egész 
hónap): 36 
 
Az ajánlat vonatkozásában a Kbt. 69. § (2) bekezdés alapján hiánypótlásnak, felvilágosítás nyújtásának szükségessége nem 
merült fel.  
 
Az ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár-érték arányt megjelenítő nem érvénytelen ajánlatot, ezért az ajánlatkérő felhívta a Kbt. 
69. § (4) bekezdés alapján a szükséges dokumentumok benyújtására, amely felhívásnak az ajánlattevő határidőben eleget tett. A 
benyújtott dokumentumok vonatkozásában hiánypótlásnak, felvilágosítás nyújtásának a szükségessége nem merült fel. 
 
Az ajánlat megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
foglaltaknak, ezért érvényes.

10443785242Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., Magyarország 1068 Budapest, Dózsa György Út 84/c

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:

A 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:

3286/2022A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Igen
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Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja (legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont) szerint történik. 
 
1. Nettó ajánlati ár (nettó HUF) - súlyszám: 90 
1.a. Nettó ajánlati ár - éves audit (nettó HUF) - súlyszám: 80 
1.b. Nettó ajánlati ár - opcionális interim audit (nettó HUF) - súlyszám: 10 
2. A szerződés teljesítésében részt vevő, az M/2 alkalmassági követelmény keretében bemutatandó egyik könyvvizsgáló szakember 
alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (egész hónap - Legfeljebb 36 hónap. A 36 hónap feletti megajánlásokra nem 
jár többletpont, és ebben az esetben az értékelés során 36 hónappal számolunk. A legalacsonyabb megajánlható érték ’0’.) - súlyszám: 
10 
 
A módszerek ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: 
 
Az 1. részszempontra (valamennyi alszempont) adott ajánlat a fordított arányosítás (Közbeszerzési Hatóság útmutatója /KÉ 2020. évi 
60. szám; 2020. március 25./ 1. számú melléklet A.1.aa) pont) módszerével kerül értékelésre az alábbi képlet alapján:  
 
P = (Alegjobb : Avizsgált) x (Pmax - Pmin) + Pmin 
ahol  
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax: a pontskála felső határa (100) 
Pmin: a pontskála alsó határa (0)  
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke  
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke  
 
A 2. részszempontra (valamennyi alszempont) adott ajánlat az egyenes arányosítás (Közbeszerzési Hatóság útmutatója /KÉ 2020. évi 
60. szám; 2020. március 25./ 1. számú melléklet A.1.aa) pont) módszerével kerül értékelésre az alábbi képlet alapján:  
 
P = (Avizsgált : Alegjobb) x (Pmax - Pmin) + Pmin 
ahol  
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax: a pontskála felső határa (100) 
Pmin: a pontskála alsó határa (0)  
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke  
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke  
 
A 2. részszempont vonatkozásában az ajánlatban csatolni kell a szerződés teljesítésben részt vevő, az értékelés körében megajánlott 
szakemberekre vonatkozó alábbi dokumentumokat: 
-        a szakember nevének pontos megjelölése, a szakember bevonására vonatkozó nyilatkozat (nyilatkozat bemutatott 
szakemberekről - EKR űrlap) 
-        a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság 
minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen; tartalmaznia kell a pénzügyi intézményi- 
és IFRS minősítésének számát, keltét, és könyvvizsgálói kamarai tagság megléte esetén a szakember nyilvántartási számát és a 
bejegyzés dátumát; 
-        a végzettséget igazoló dokumentumok; 
-        a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata. 
 
A szakmai gyakorlat megléte (év/hó bontásban) az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az időben 
párhuzamos szakmai tapasztalatok nem adandóak össze. A felsőfokú végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatának benyújtásával 
igazolandó. 
 
Amennyiben az ajánlattevő nem jelöli meg név szerint az értékelési szempontok keretében megajánlott szakembert, úgy az 
ajánlatkérő nem bocsát ki hiánypótlási felhívást ebben a körben, és úgy tekinti, hogy az ajánlattevő nem tett ajánlatot az érintett 
értékelési szempontra, és az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja. Amennyiben az ajánlattevő nem csatolja az értékelés körében 
megajánlott szakember vonatkozásban bekért egyéb iratokat, vagy azokat hiányosan csatolja, úgy arra nézve az ajánlatkérő az 
általános szabályok szerint enged hiánypótlást. 
 
Az egyes szempontokra adott pontszámok ezt követően, az adott szempontokhoz tartozó súlyszámmal felszorzásra kerülnek, és 
ezeknek az eredménye a súlyozott pontszám.  
Az az ajánlat az összességében legelőnyösebb, melynek a súlyozott pontszámok összeadásának eredménye, azaz a súlyozott 
összpontszáma a legnagyobb. 
 
Az ajánlatkérő valamennyi pontszámot két tizedes jegyre kerekítve vizsgálja.

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:

1000

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

pontszám: 1000,00 
 
2. A szerződés teljesítésében részt vevő, az M/2 alkalmassági követelmény keretében bemutatandó egyik 
könyvvizsgáló szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (egész hónap) - súlyszám: 10 
- pontszám: 100,00 - súlyozott pontszám: 1000,00
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Nettó ajánlati ár - éves audit (nettó HUF): 21 000 000 
Nettó ajánlati ár - opcionális interim audit (nettó HUF): 5 000 000 
A szerződés teljesítésében részt vevő, az M/2 alkalmassági követelmény keretében bemutatandó 
egyik könyvvizsgáló szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (egész 
hónap): 36 

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

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

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

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:

-

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

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár - éves audit (nettó HUF): 15 000 000 
Nettó ajánlati ár - opcionális interim audit (nettó HUF): 3 390 000 
A szerződés teljesítésében részt vevő, az M/2 alkalmassági követelmény keretében bemutatandó 
egyik könyvvizsgáló szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (egész 
hónap): 36 
 
Az ajánlat megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, és a jogszabályokban foglaltaknak, 
ezért érvényes, és ez tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot.

10443785242Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., Magyarország 1068 Budapest, Dózsa György Út 84/c

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)

könyvvizsgálói munka speciális szakterületeken való támogatása (IT, IFRS 9 értékvesztés és céltartalék képzés)

Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. (1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.; 11859633-2-44)
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

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:

2022.05.21Lejárata:2022.05.12Kezdete:

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 ajánlat vonatkozásában a Kbt. 69. § (2) bekezdés alapján hiánypótlás, és felvilágosítás nyújtásának szükségessége merült fel, 
amelyeknek teljesítésére irányuló felhívásnak az ajánlattevő nem tett eleget, ezért az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pontja alapján, mert nem felel meg az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, és a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az alábbi okokból. 
 
Az ajánlatkérő a jogszabályok szem előtt tartásával a közbeszerzési dokumentumokban előírta, hogy az M/2. alkalmassági 
követelménynek való megfelelés igazolásához legalább 60 hónap szakmai tapasztalatot kell, az értékeléshez pedig 0-36 hónap 
szakmai tapasztalatot lehet bemutatni ugyanazon szakembernél, és az alkalmasság keretében, valamint az értékelés keretében 
bemutatott ezen szakmai tapasztalatoknak teljes mértékben el kell válnia időben, és a feladatok tekintetében is egymástól, és 
azok között semmiféle átfedés nem lehet. 
 
Az ajánlattevő az EKR nyilatkozatában az alkalmasság keretében bemutatandó két szakemberként N.Sz.Zs. és H.A. 
szakembereket jelölte meg. 
A minőségi értékelési szempontnak megfelelően ezek két szakember egyikének többlettapasztalatát kell az értékelés keretében 
vizsgálni. Ezen szakembernek legalább 5 év szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie az alkalmasság igazolásához, és az 
értékeléshez további 36 hónapot kell bemutatni (ennyit ajánlott meg az ajánlattevő a felolvasólapon). 
 
Az ajánlattevő benyújtotta H.A. szakember szakmai önéletrajzát, amelyben megjelölte az alkalmasság, és az értékelés keretében 
igazolni kívánt szakmai tapasztalatát is. Az alkalmasság esetében bemutatott időtartam 2013. májusától 2017. áprilisáig, az 
értékelés esetében bemutatott időtartam 2015. áprilisától 2020. májusáig terjed. Ez az alkalmasság vonatkozásában 48 hónap, 
az értékelésében 62 hónap. A teljes bemutatott időtartam 2013. májusától 2020. májusáig összesen 85 hónap, azaz 7 év 1 
hónap. Ezzel szemben az alkalmasság minimálisan kötelező, és az értékelés megajánlott időtartamának összesen legalább 96 
hónapnak, azaz 8 évnek kellene lennie. Az értékelés keretében megjelölt időtartamból H.A. szakember esetében a 2015. 
áprilisától 2017 áprilisáig terjedő időtartam csak az alkalmasságnál vehető figyelembe. 
 
Fentiek alapján H.A. a szakember szakmai önéletrajza szerint nem felel meg az M/2. alkalmassági követelménynek, mert nem 
rendelkezik legalább öt év könyvvizsgálói tapasztalattal, hanem csak négy évvel. 
 
Az ajánlattevő benyújtotta N.Sz.Zs. szakember szakmai önéletrajzát is, amelyben szintén megjelölte az alkalmasság, és az 
értékelés keretében igazolni kívánt szakmai tapasztalatot is. Az alkalmasság esetében bemutatott időtartam 2018. 
szeptemberétől 2020. júliusáig, valamint 2017. májusától 2020. májusáig, az értékelés esetében bemutatott időtartam 2008. 
májusától 2013. áprilisáig, valamint 2021. májusától mostanáig terjed. Ez az alkalmasság vonatkozásában az átfedések nélkül 
39 hónap, az értékelésében 71 hónap. 
 
Megállapítható tehát, hogy az alkalmasság igazolására, és az értékelés keretében megajánlott N.Sz.Zs. szakember szakmai 
önéletrajza szerint nem felel meg az alkalmassági követelménynek, mert nem rendelkezik legalább 60 hónap könyvvizsgálói 
tapasztalattal, hanem csak 39 hónappal. 
 
A szakmai önéletrajzokból nem állapítható meg hogy az ajánlattevő melyik, az alkalmassági követelménynek való megfeleléshez 
bemutatott, szakembert kívánja bemutatni az értékeléshez, valamint az sem, hogy ezen szakemberek megfelelnek-e a 
követelményeknek. 
 
Az ajánlattevő nem tisztázta a fenti kérdéseket, és nem nyújtotta be a megajánlott szakemberek javított szakmai önéletrajzát.

2022.05.11

2022.05.11



EKR000202802022

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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