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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:133191-2012:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: IPA – A Magyarország és Horvátország közötti határokon átnyúló IPA együttműködési
programmal, valamint a Magyarország és Szerbia közötti határokon átnyúló IPA együttműködési

programmal kapcsolatos audittevékenységek, a 718/2007/EK bizottsági rendelet 105. cikkével összhangban
2012/S 82-133191

Helyszín: Európa (nem EU-országok) – Horvátország, Magyarország, Szerbia

Szolgáltatásra irányuló közbeszerzési felhívás

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
Fő tárgy:
79212000 Könyvvizsgálói szolgáltatások
1. A közzététel hivatkozási száma:

EuropeAid/132459/D/SER/Multi.
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.eutaf.kormany.hu

2. Eljárás:
Meghívásos.

3. Program:
IPA.

4. Finanszírozás:
Költségvetési tétel.

5. Ajánlatkérő:
Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF), Budapest, József nádor tér 2–4., 1051,
MAGYARORSZÁG.

6. A szerződés típusa:
Egyösszegű ár.

7. A szerződés meghatározása:
A Magyarországon található EUTAF mint ellenőrző hatóság, a 718/2007/EK rendelet 105. cikkével összhangban
felelős a Magyarország és Horvátország közötti határokon átnyúló IPA együttműködési programmal,
valamint a Magyarország és Szerbia közötti határokon átnyúló IPA együttműködési programmal kapcsolatos
auditvizsgálatoknak a 2007–2013-as programozási időszakban történő elvégzéséért. Ezeket az ellenőrzési
feladatokat részben külső auditor bevonásával hajtják végre. Az EUTAF mint ajánlatkérő mindkét programmal
kapcsolatban az alábbi feladatok végrehajtására köt szerződés(eke)t:
1. éves rendszerauditok és működési auditok elvégzése (az audit céljából kiválasztott projektek helyszíni
ellenőrzését is tartalmazóan), auditjelentések készítése;
2. nyomon követési eljárás lefolytatása;
3. dokumentumokhoz való hozzáférés biztosítása;
4. az auditorok csoportjának értekezletein való részvétel.
A külső auditor által végrehajtandó valamennyi feladatot a nemzetközi ellenőrzési standardokkal összhangban
kell elvégezni.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:133191-2012:TEXT:HU:HTML
http://www.eutaf.kormany.hu
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A rendszerauditok száma minden egyes tétel esetén 6: általában 1 audit/program (tétel)/év, kivéve a 2012. évet,
amikor 2 rendszerauditot kell teljesíteni tételenként.
A működési auditok száma (a teljes időszak vonatkozásában) a következő:
— az 1. tételhez kapcsolódó audittevékenységek becsült száma 25 és 55 között van,
— a 2. tételhez kapcsolódó audittevékenységek becsült száma 20 és 50 között van.

8. A tételek száma és megnevezése:
A szerződés tételekre tagolódik:
Igen, a tételek száma: 2.
1. tétel: a Magyarország és Horvátország közötti határokon átnyúló IPA együttműködési programmal
kapcsolatos audittevékenységek, a 718/2007/EK bizottsági rendelet 105. cikkével összhangban.
2. tétel: a Magyarország és Szerbia közötti határokon átnyúló IPA együttműködési programmal kapcsolatos
audittevékenységek, a 718/2007/EK bizottsági rendelet 105. cikkével összhangban.

9. Költségvetés:
Maximális költségvetés: 466 800 EUR.

10. A járulékos szolgáltatások köre:
A megfelelő pénzalap rendelkezésre állása esetén az ajánlatkérő saját belátása szerint meghosszabbíthatja a
jelen projekt időtartamát és/vagy kibővítheti a projekt keretébe tartozó szolgáltatások körét legfeljebb az induló
szerződésben meghatározott időtartam és összeg erejéig. A szerződés bármilyen jellegű bővítése a nyertes
ajánlattevő megfelelő teljesítményétől függ.

Részvételi feltételek
11. Jogosultság:

Részvételre jogosult az Európai Unió tagállamaiból vagy a szerződés finanszírozásának keretéül szolgáló
programra vonatkozó egyedi eszközök által szabályozott és/vagy engedélyezett országokból és régiók
területéről származó minden jogi személy (akár egyénileg, akár ajánlattevők csoportjában – konzorciumban
– jelentkezik) (lásd alább a 29. pontot is). A részvételre nemzetközi szervezetek is jogosultak. A természetes
személyek részvételét a szerződés finanszírozásának keretéül szolgáló programra vonatkozó egyedi eszközök
szabályozzák.

12. A jelentkezők köre:
Minden, a részvételre jogosult természetes és jogi személy (a fenti 11. pont szerint) vagy ilyen személyek
csoportosulása (konzorcium) jelentkezhet.
A konzorcium lehet állandó, jogi formával rendelkező vagy egy meghatározott tenderrel kapcsolatban nem
hivatalosan létrehozott csoportosulás. A konzorcium valamennyi tagja (vagyis a konzorcium vezetője és
valamennyi tagja) együttes és egyetemleges felelősséggel tartozik az ajánlatkérőnek.
A részvételre nem jogosult természetes vagy jogi személy (a 11. pont szerint) az eljárásból automatikusan
kizárásra kerül. Amennyiben a részvételre nem jogosult személy valamely konzorciumhoz tartozik, akkor a
teljes konzorcium kizárásra kerül.

13. A jelentkezések száma:
A természetes vagy jogi személyek, tekintet nélkül a részvétel formájára (egyénileg jelentkező jogi személy
vagy valamely jelentkező konzorcium vezetője, illetve tagja) csak 1 jelentkezést nyújthatnak be.. Abban az
esetben, ha valamely természetes vagy jogi személy 1-nél több jelentkezést nyújt be, akkor kizárásra kerül
valamennyi olyan jelentkezés, amelyben az adott személy részt vett.
A jelentkezők 1 tételre, több tételre vagy valamennyi tételre jelentkezhetnek, de tételenként csak 1 jelentkezést
nyújthatnak be. A szerződéseket tételenként ítélik oda, és minden egyes tétel külön szerződés tárgyát
képezi.
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14. A rövidlistára felkerült pályázók közötti szövetség tiltása:
A jelentkezési formanyomtatványon szereplőtől eltérő összetételű jelentkezőktől érkezett ajánlatok kizárásra
kerülnek ebből a meghívásos tendereljárásból, hacsak az ajánlatkérő ehhez a változtatáshoz előzetes
beleegyezését nem adta – lásd: a Gyakorlati útmutató (PRAG) 2.4.3 pontját. A rövidlistás jelentkezők nem
alakíthatnak egymással szövetséget, illetve nem lehetnek egymás alvállalkozói a szerződés teljesítése
céljából.

15. Kizárási okok:
A jelentkezőknek a jelentkezési formanyomtatvány részét képező nyilatkozat aláírásával és benyújtásával ki
kell jelenteniük, hogy nincsenek az EU külső tevékenységeivel kapcsolatos szerződéses eljárásokra vonatkozó
Gyakorlati útmutató 2.3.3. szakaszában felsorolt egyik kizárási helyzetben sem.

16. Alvállalkozások:
Alvállalkozás engedélyezett.
Az alvállalkozás maximálisan megengedett mértéke a szerződés értékének arányában: 45 %.
Alvállalkozásba adható tevékenységek: A működési és rendszerauditokhoz kapcsolódó ellenőrzési feladatok
(a mérnöki tervezési feladatokat, a közbeszerzési eljárások ellenőrzését és az IPA-val, az uniós rendeletekkel
és a PRAG-gal összefüggő témákkal kapcsolatos jogi kérdéseket tartalmazóan, IT-rendszerek auditálását,
pénzügyi irányítást és általános projektirányítást magában foglalóan) alvállalkozás útján történő megvalósítása
engedélyezett.

17. A rövidlistára kiválasztott jelöltek száma:
A beérkezett jelentkezések alapján legalább 4, és legfeljebb 8 jelölt kap felkérést arra, hogy a jelen szerződésre
részletes ajánlatot nyújtson be. Amennyiben a kiválasztási kritériumoknak megfelelő jelöltek száma
kevesebb, mint a minimálisan előírt 4, az ajánlatkérő a kritériumoknak megfelelő jelölteket kérheti fel pályázat
benyújtására.

Előzetes ütemezés
18. Az ajánlattételi felhívás tervezett időpontja:

15.6.2012.

19. A szerződés hatálybalépésének tervezett időpontja:
16.7.2012.

20. A feladatok teljesítésének tervezett időszaka:
Időtartam hónapokban: 51.

Kiválasztási és odaítélési kritériumok
21. Kiválasztási kritériumok:

A jogi és természetes személyekre azonos kritériumok érvényesek.
A jelentkezők közül a kiválasztás a következő szempontok szerint történik. Konzorcium által benyújtott
jelentkezés esetén a kiválasztási kritériumok a konzorcium egészére vonatkoznak:
1) A jelentkező gazdasági és pénzügyi alkalmassága:
Amennyiben a jelentkező állami szerv, akkor a lentivel egyenértékű információt kell közölni:
21.1 (a) az utóbbi 3 pénzügyi évben (2009, 2010 és 2011) a jelentkező realizált éves átlagbevételének
tételenként el kell érnie és meg kell haladnia a 150 000 EUR-t. Amennyiben a jelentkező mindkét tételre
pályázik, akkor a tételek összesített értékét (azaz 300 000 EUR-t) kell figyelembe venni;
21.1(b) a készpénz- és pénzeszköz-egyenértékesek átlagos nyitó- és záróértéke pozitív legyen az elmúlt 3
pénzügyi évben (2009, 2010, 2011).
2) A jelentkező szakmai alkalmassága:
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21.2(a) az idei évben (2012) a jelöltnél minden egyes tétel vonatkozásában jelenleg legalább 4 állandó
alkalmazott dolgozik a szóban forgó szerződéshez kapcsolódó területeken. A 2 tételre pályázó jelentkezők
esetén a tételekre meghatározott együttes értéket (azaz 8 alkalmazott) kell figyelembe venni.
3) A jelentkező technikai alkalmassága:
21.3. A jelentkező sikeresen teljesített az elmúlt 3 évben (4/2009 és 4/2012között):
21.3(a) legalább 3, az unió által finanszírozott programmal/programokkal kapcsolatos projekt helyszíni
ellenőrzését, amelyek közül:
— a referenciaprojekt költségvetése legalább 1 projekt esetében elérte vagy meghaladta a 200 000 EUR-t,
— a végrehajtott feladatok legalább 1 projekt esetén kiterjedtek a pénzügyi és fizikai teljesítésre és a beszerzési
kérdésekre is;
21.3 (b) uniós finanszírozású program(ok) legalább 1 olyan rendszerauditja (uniós finanszírozású programok
végrehajtásában részt vevő intézmények/szervezetek auditja), ahol a megbízatás értékének – a szerződéses
értéknek – elérték vagy meghaladták az 5 000 EUR-t.
A 21.3(a) és (b) vonatkozik valamennyi jelentkezőre, függetlenül attól, hogy a jelölt 1 vagy több tételre
jelentkezik. A jelentkező hivatkozhat egy projektnek csupán egy részére, amennyiben a szerződés még nem járt
le, ám ebben az esetben referenciaként csak a sikerrel teljesített rész említhető.
A gazdasági szereplő – adott esetben és meghatározott szerződés vonatkozásában – igénybe veheti egyéb
szervezetek erőforrásait, tekintet nélkül a hozzájuk fűződő kapcsolatok jogi jellegére. Az ajánlatkérő ezt pl.
olyan esetekben tekintheti nem elfogadhatónak, ha a pályázók többségében az egyéb szervezetek erőforrásaira
támaszkodnak, vagy ha a kulcskritériumok kapcsán teszik ezt. Ha a jelentkező egyéb szervezetek erőforrásait
veszi igénybe, akkor igazolnia kell az ajánlatkérő felé, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások a
rendelkezésére állnak, például az említett egyéb szervezetek által kibocsátott kötelezettségvállalási nyilatkozat
benyújtásával, amelynek értelmében ezen szervezetek vállalják, hogy a szükséges erőforrásokat a jelentkező
rendelkezésére bocsátják. Az ilyen szervezetekre, például a gazdasági szereplő anyavállalatára, ugyanazok
a jogosultsági, és különösen ugyanazok a származási szabályok vonatkoznak, mint a gazdasági szereplőre.
Továbbá a releváns kiválasztási kritériumokkal kapcsolatosan az említett harmadik felekre vonatkozó adatokat
a pályázatban külön dokumentumba kell foglalni. Amennyiben az ajánlatkérő igényli, a felkészültséget igazoló
dokumentumokat is be kell nyújtani.
Amennyiben a fenti kiválasztási kritériumoknak 8-nál több jelentkező felel meg, akkor a jelentkezők által
benyújtott jelentkezések relatív erősségeinek és gyengeségeinek ismételt vizsgálata alapján történik meg
a 8 legjobb jelentkezés kiválasztása. Az ismételt vizsgálat során kizárólag a következő tényezőket veszik
figyelembe:
1) a 21.3(a) pontban foglalt kritériumnak eleget tevő referenciaprojektek legmagasabb száma; ha e kritérium
alapján egyenlő eredmények születnek, akkor:
2) a jelentkező által az egyes projektekben végrehajtott (a fenti, 21.3(b) kritériumnak megfelelő)
referenciaprojektek legmagasabb száma a mérvadó. Kizárólag azokat a referenciákat veszik figyelembe, ahol a
megbízás értéke (a szerződéses érték) elérte vagy meghaladta az 5 000 EUR-t. 

22. Bírálati szempontok:
Az értékarányosan a legkedvezőbb árat ajánló pályázat.

Jelentkezés
23. A jelentkezés beérkezésének határideje:

31.5.2012 (10:00), helyi idő szerint.
A fenti határidő után beérkezett jelentkezéseket figyelmen kívül hagyják.

24. A jelentkezési formanyomtatvány formai és tartalmi követelményei:
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A jelentkezéseket a szabványos jelentkezési formanyomtatványon kell benyújtani, amelynek formátumát és
kitöltési utasításait szigorúan be kell tartani. A jelentkezési formanyomtatvány a következő internetcímen
található: http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/services/index_en.htm
A jelentkezéssel együtt elküldött egyéb dokumentumokat (brosúrák, levelek stb.) figyelmen kívül hagyják.

25. A jelentkezés benyújtásának módja:
A jelentkezést kizárólag az ajánlatkérő részére kell elküldeni, az alábbi nyelven: angol
— vagy ajánlott küldeményként (hivatalos postaszolgálat) a következő címre: 
Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF), Budapest, Kálmán Imre u. 2., 1055,
MAGYARORSZÁG,
— vagy dátummal és aláírással ellátott átvételi elismervény ellenében közvetlenül az ajánlatkérő részére
személyes kézbesítés útján (beleértve a futárszolgálatot is) a következő címre:
Címzett: Dr Dencső Balázs, főigazgató. Tel. +36 17952222.
Félfogadási idő: Hétfőtől péntekig: 8:30 órától 16:30 óráig.
Lásd a fent említett címet.
A jelentkezést tartalmazó borítékon a szerződés megnevezését és a közzétételi hivatkozási számot (az 1. pont
szerint) egyértelműen fel kell tüntetni, és a továbbiakban az ajánlatkérővel folytatott levelezésekben mindig
hivatkozni kell ezekre.
A bármely más módon benyújtott jelentkezést figyelmen kívül hagyják.

26. A jelentkezés módosítása vagy visszavonása:
A jelentkezők a beérkezési határidőt megelőzően elküldött írásos értesítéssel módosíthatják vagy
visszavonhatják jelentkezésüket. A határidőt követően a jelentkezések nem módosíthatók.
A módosításra és a visszavonásra vonatkozó értesítést a 25. pont szerint kell elkészíteni és benyújtani.
A külső borítékon (és adott esetben a kapcsolódó belső borítékon) módosítás esetén az „Alteration",
visszavonás esetén pedig a „Withdrawal" szöveget kell feltüntetni.

27. Munkanyelv:
A jelen pályázati eljárással és a szerződéssel kapcsolatos valamennyi írásbeli kommunikáció angol nyelven
történik.

28. A szerződés-előrejelzés közzétételének időpontja:
31.1.2012.
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2012/S 20-031228.

29. Jogalap:
Az egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló 1085/2006/EK tanácsi rendeletet
végrehajtó, 12.6.2007 keltezésű 718/2007/EK bizottsági rendelet; az egy előcsatlakozási támogatási eszköz
(IPA) létrehozásáról szóló, 17.7.2006 keltezésű 1085/2006/EK tanácsi rendelet; az Európai Közösségek
általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 25.6.2002 keltezésű 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet; a 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes
szabályok megállapításáról szóló, 23.12.2002 keltezésű 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet; a
harmadik országokkal folytatott együttműködés céljából az Európai Közösségek általános költségvetéséből
finanszírozott szolgáltatásnyújtásra, árubeszerzésre és építési beruházásra vonatkozó szerződésekre irányadó
szabályokról és eljárásokról szóló C(2007) 2034 számú bizottsági határozat (utóbbi II. szakasza 8.2. pontjának
kivételével).

30. További információk:
1. Az ajánlatkérő nem válaszol azokra a kérdésekre, amelyek a jelentkezés beérkezésére a 23. szakaszban
meghatározott határidő lejárta előtt érkeztek.

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/services/index_en.htm
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:31228-2012:TEXT:HU:HTML
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2. Amennyiben a jelentkező a jelentkezést tartalmazó borítékon nem tünteti fel egyértelműen a szerződés címét
és a közzétételi hivatkozást (lásd a fenti 1. pontot), akkor a jelentkezést kizárják a további értékelésből.
3. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy referenciákat kérjen a jelentkező által a szabványos jelentkezési
formanyomtatványon felsorolt teljesített projektek kedvezményezettjétől/kedvezményezettjeitől és/vagy
jelentkezőitől. Az ajánlatkérő a jelentkező számára bármikor előírhatja ilyen referencia/referenciák benyújtását
és/vagy a felsorolt projektekre vonatkozóan további információk közlését.
4. Az 1. tétel maximális költségvetése: 247 800 EUR (a héát tartalmazóan).
5. A 2. tétel maximális költségvetése: 219 000 EUR (a héát tartalmazóan).
6. A 9. szakaszban említett maximális költségvetés már tartalmazza az alkalmazandó héát.
7. A szerződés globális áron alapul; a globális árat 1 auditra vonatkozóan állapítják meg, a teljes projekt számos
auditból áll, azok száma csak csak becsült érték. A maximális költségvetés a rendelkezésre álló pénzeszközt
jelenti.
8. A jelentkezőnek egyértelműen fel kell tüntetnie az éves bevétel összegét – e felhívás 21.1 (b) pontja
tekintetében – a szabványos jelentkezési formanyomtatványon (4. cikk: „Gazdasági és pénzügyi alkalmasság”,
első sor). 
9. A jelentkezőnek egyértelműen fel kell tüntetnie minden egyes referenciaszerződés értékét a 6. cikk
(„Tapasztalatok”) táblázatában – az oszlop neve: „A nyújtott szolgáltatás típusa” – a szabványos jelentkezési
formanyomtatványon – e felhívás 21.3(b) pontja tekintetében.
10. A nyertes ajánlattevő feladata egy munkacsoport létrehozása az egyes tételek keretében teljesítendő
feladatokhoz. A munkacsoport legalább a következő személyekből áll: 1 munkacsoport-vezető (aki jog,
közgazdaságtan vagy pénzügy területén felsőfokú végzettséggel vagy nemzetközi számviteli és pénzügyi
képzés során szerzett diplomával rendelkezik – ACCA/nemzetközi hites könyvszakértői diploma – vagy az
Institute of Internal Auditors (IIA) (vállalati könyvvizsgálói főiskola) által akkreditált vállalati könyvvizsgálói
képesítéssel (CIA) rendelkezik, és 2 auditszakértő (akik ismerik a részt vevő országok vonatkozó nemzeti
jogszabályait és számviteli szabályait, illetve auditszakértelemmel rendelkeznek). Az előírt szakmai
képzettséggel kapcsolatos adatokat a feladatmeghatározás tartalmazza. 

31. E hirdetmény feladásának dátuma:
16.4.2012.


