14. melléklet a 44/2015. (XI.2.) MvM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás
Postai cím: Széchenyi u. 2.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1054

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „IFRS képzés beszerzése a NAV részére 3 részben”
Megbízási szerződés keretében megkötött szerződés alapján.

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
1.rész:
IFRS mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés (OKJ 55 344 05) tanfolyam, vizsgaszervezés és
vizsgáztatás
2016. évben 1X25 fős csoport részére
2017. évben 1X25 fős csoport részére
2018. évben 2X25 fős csoport részére
Egy képzés egy csoport részére 240 óra, amelyből Megbízott 80 órát kontaktóra keretében köteles
biztosítani. A fennmaradó 160 óra egyéni felkészülés, amit a Megbízott a haladási ütemhez igazodó
konzultációkkal – beleértve a konzultációs kérdések megválaszolását - segít.
A szakmai tartalomnak megfelelő – gyakorlati példákat is tartalmazó - képzési anyagokat a hallgatók
részére Megbízott biztosítja, az Ajánlatban megajánlott oktatási és segédanyagokkal, a kontaktórákra
vonatkozó képzési terv és tematika szerint.
2.rész:
Könyvvizsgálók részére IFRS minősítő vizsga felkészítő képzés
2016. évben 1 X 25 fős csoport részére
2017. évben 1 X 25 fős csoport részére
Egy képzés időtartama egy csoport részére 80 kontaktóra és 160 óra egyéni felkészülést segítő
konzultáció.
A szakmai tartalomnak megfelelő – gyakorlati példákat is tartalmazó - képzési anyagokat a hallgatók
részére Megbízott biztosítja, az Ajánlatban megajánlott oktatási és segédanyagokkal, a kontaktórákra
vonatkozó képzési terv és tematika szerint.
3.rész:
Mérlegképes könyvelői szakképzettséggel, illetve könyvvizsgálói oklevéllel nem rendelkezők IFRS
ismereteinek bővítése, a tudásanyag elsajátításának visszamérése
2016. évben 1 X 45 fős csoport részére

Fő CPV-kód:
1. rész: 80510000-2
2. rész: 80530000-8
3. rész: 80590000-6

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) harmadik rész szerint
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 113.§ (1) bekezdése alapján indított nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás
IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése: -

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2016. október 05.
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések
ismertetése: 2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: „IFRS képzés beszerzése a NAV
részére 3 részben” tárgyú megbízási szerződés
Az eljárás eredményes volt ⌧ igen

nem

A szerződés száma: [2] Rész száma: 2 [2] Elnevezés: „IFRS képzés beszerzése a NAV
részére 3 részben” tárgyú megbízási szerződés
Az eljárás eredményes volt ⌧ igen

nem

A szerződés száma: [3] Rész száma: 2 [3] Elnevezés: „IFRS képzés beszerzése a NAV
részére 3 részben” tárgyú megbízási szerződés
Az eljárás eredményes volt ⌧ igen

nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás

igen

nem

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2 (kettő)

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
1.) Ajánlattevő neve: Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft.
Székhelye:1063 Budapest, Szinyei Merse Pál u. 8.
Postacíme:1063 Budapest, Szinyei Merse Pál u. 8.

1.rész: IFRS mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés (OKJ 55 344 05) tanfolyam,
vizsgaszervezés és vizsgáztatás

Nettó ajánlati ár mindösszesen

16.410.000.- Ft

Konzultációs kérdések megválaszolása

Elektronikus távoktatás módja*

1 munkanapon belül

távoktatási e-learning

*kizárólag e-mail vagy távoktatási e-learning

2.rész: Könyvvizsgálók részére IFRS minősítő vizsga felkészítő képzés

Nettó ajánlati ár mindösszesen

5.454.500,- Ft

Konzultációs kérdések megválaszolása

Elektronikus távoktatás módja*

1 munkanapon belül

távoktatási e-learning

*kizárólag e-mail vagy távoktatási e-learning

3.rész: Mérlegképes könyvelői szakképzettséggel, illetve könyvvizsgálói oklevéllel nem
rendelkezők IFRS ismereteinek bővítése, a tudásanyag elsajátításának visszamérése

Nettó ajánlati ár mindösszesen

Konzultációs kérdések megválaszolása

Elektronikus távoktatás módja*

* kizárólag e-mail vagy távoktatási e-learning

2.687.050,- Ft

1 munkanapon belül

távoktatási e-learning

2.) Ajánlattevő neve: PricewaterhouseCoopers Könnyvizsgáló Kft.
Székhelye:1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.
Postacíme:1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.
1.rész: IFRS mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés (OKJ 55 344 05) tanfolyam,
vizsgaszervezés és vizsgáztatás

Nettó ajánlati ár mindösszesen

17.200.000 Ft

Konzultációs kérdések megválaszolása

Elektronikus távoktatás módja*

1 munkanapon belül

Távoktatási e-learning

*kizárólag e-mail vagy távoktatási e-learning

2.rész: Könyvvizsgálók részére IFRS minősítő vizsga felkészítő képzés
Nem nyújtott be ajánlatot.

3.rész: Mérlegképes könyvelői szakképzettséggel, illetve könyvvizsgálói oklevéllel nem
rendelkezők IFRS ismereteinek bővítése, a tudásanyag elsajátításának visszamérése

Nettó ajánlati ár mindösszesen

Konzultációs kérdések megválaszolása

Elektronikus távoktatás módja*

3.375.000 Ft

1munkanapon belül

Távoktatási e-learning

* kizárólag e-mail vagy távoktatási e-learning

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. és a PricewaterhouseCoopers
Könnyvizsgáló Kft. ajánlattevők ajánlatai a benyújtott hiánypótlásokkal, felvilágosításokkal és
a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolásokkal együtt teljes körűen megfelelnek az eljárást
megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, ajánlattevők nem
állnak kizáró okok hatálya alatt, a benyújtott ajánlatok megfelelnek az előírt műszaki, szakmai
alkalmassági és egyéb feltételeknek, így mindkét ajánlat érvényes.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop 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.)
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
Az 1., 2. és 3. rész esetében: 1. részszempont: 1-100; 2. részszempont: 25, 50, 100;
3. részszempont: 20, 100
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:

Az ajánlatok értékelésének szempontja az 1., 2., és 3. részek tekintetében:
Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a „legjobb ár-érték arány”.
Értékelési részszempontok:

nettó ajánlati ár/teljesítési
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módja
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Ponthatárok:
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1-100

fordított arányosítás
P = (A legjobb /A
vizsgált) * (P max-P
min) + P min
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A konzultációs kérdések megválaszolása esetén a 3 munkanapon túl (ahol 1 munkanap alatt 24
óra időtartam értendő, amelybe a munkaszüneti napok időtartama nem számít bele) megajánlott
ajánlat érvénytelen, az 1 munkanapon belül megadott vállalási értéket Ajánlatkérő egyöntetűen
1 munkanapként értékeli.
Az értékelés módszere:
A legalacsonyabb érték a legkedvezőbb: az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a
maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb
tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.
A súlyszámokkal történő felszorzásra csak ezután kerül sor.
Az arányosítás során alkalmazott képletek:
Fordított arányosítási módszer: abban az esetben, ha az alacsonyabb érték a kedvezőbb.
P = (A legjobb / A vizsgált) * (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 vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Abszolút pontmeghatározás esetén az Ajánlatkérő a szakmai szempontok alapján kialakított
értékelési skála alapján, az egyes ajánlati elemekhez közvetlenül rendeli hozzá az előre
meghatározott alsó vagy felső pontértékek közötti megfelelő pontszámot. A súlyszámokkal
történő felszorzásra csak ezután kerül sor.
Mindezek összege adja a végleges pontszámot.
A ponthatárok meghatározása a Közbeszerési Hatóság jelenleg hatályos (KÉ 2012. évi 61.
szám, 2012.06.01.) útmutatója alapján történt.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának
indokai:

Ajánlattevő neve: Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft.
Székhelye:1063 Budapest, Szinyei Merse Pál u. 8.
Postacíme:1063 Budapest, Szinyei Merse Pál u. 8.

1.rész: IFRS mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés (OKJ 55 344 05) tanfolyam,
vizsgaszervezés és vizsgáztatás

Nettó ajánlati ár mindösszesen

16.410.000.- Ft

2.rész: Könyvvizsgálók részére IFRS minősítő vizsga felkészítő képzés
Nettó ajánlati ár mindösszesen

5.454.500,- Ft

3.rész: Mérlegképes könyvelői szakképzettséggel, illetve könyvvizsgálói oklevéllel nem
rendelkezők IFRS ismereteinek bővítése, a tudásanyag elsajátításának visszamérése
Nettó ajánlati ár mindösszesen

2.687.050,- Ft

A legjobb ár érték arányt tartalmazó érvényes ajánlat.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő neve: PricewaterhouseCoopers Könnyvizsgáló Kft.
Székhelye:1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.
Postacíme:1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.
1.rész: IFRS mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés (OKJ 55 344 05) tanfolyam,
vizsgaszervezés és vizsgáztatás

Nettó ajánlati ár mindösszesen

17.200.000 Ft

2.rész: Könyvvizsgálók részére IFRS minősítő vizsga felkészítő képzés

Nettó ajánlati ár mindösszesen

–

3.rész: Mérlegképes könyvelői szakképzettséggel, illetve könyvvizsgálói oklevéllel nem
rendelkezők IFRS ismereteinek bővítése, a tudásanyag elsajátításának visszamérése

Nettó ajánlati ár mindösszesen

3.375.000 Ft

Az első és a harmadik rész vonatkozásában a második legjobb ár érték arányt tartalmazó
érvényes ajánlat.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2

igen ⌧ nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása

érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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:V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: -

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: (2016/12/16) / Lejárata: (2016/12/27) Az írásbeli összegezés megküldése napját követő tízedik
nap.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2016.11.24.
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2016.12.15.
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk: 2

