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Együttműködési megállapodás

„Könyvvizsgálati szolgáltatások beszerzése 2020-22" tárgyú közbeszerzési eljárás közös 
lebonyolítására

(a továbbiakban: Megállapodás), mely létrejött az alulírott napon és helyen, az alábbi felek 
között:

BVH Budapest! Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 9 -11., cégjegyzékszáma: 01-10-046833, adószáma: 
23024216-2-41, képviseli: dr. Walter Katalin vezérigazgató; a továbbiakban: BVH Zrt.)

Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhelye: 1034 Budapest, Szőlő u. 38.; cégjegyzékszáma: 01-10-043152, adószáma: 
12165814-2-44, képviseli: Borosné Szűts Ildikó Katalin vezérigazgató).

Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhelye: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 49-51., cégjegyzékszám: 01-10-042694, 
adószáma: 10987553-2-41, képviseli: Horváth József vezérigazgató).

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
(székhelye: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.; cégjegyzékszáma: 01-10-043157, adószáma: 
12166602-2-44, képviseli: dr. Szalmásy Miklós István vezérigazgató),

FÖKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 1145 Budapest, Szugló utca 9-15.; cégjegyzékszáma: 01-09-466332, adószáma: 
12109584-2-42, képviseli: Kovács Balázs Norbert ügyvezető).

Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
(székhelye: 1073 Budapest, Dob u. 90.; cégjegyzékszáma: 01-10-042452, adószáma: 
10903894-2-42, képviseli: Zakar András Károly vezérigazgató),

FŐKERT Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 1073 Budapest, Dob utca 90., cégjegyzékszáma: 01-09-566172, adószáma: 
12219731-2-42, képviseli: Beöthy Árpád ügyvezető), .

Tahi Faiskola Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 2022 Tahitótfalu, Nagykert 050/3. hrsz., cégjegyzékszáma: 13-09-073344, 
adószáma: 12182259-2-13, képviseli: Kulin Balázs György ügyvezető), e!s ú'

Virágértékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 1134 Budapest, Lehel u. 4/a., cégjegyzékszáma: 01-09-063775, adószáma: 
10277665-2-41, képviseli: Somogyi Julianna ügyvezető).

Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31., cégjegyzékszáma: 01-10-042582, adószáma: 
10941362-2-44, képviseli: Mártha Imre vezérigazgató),

DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.; cégjegyzékszáma: 01-10-044425, adószáma: 
12519536-2-43, képviseli: Petrán Cecília vezérigazgató).
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(a továbbiakban egyenként: Társaság, együttesen: Felek).

I. Preambulum

A csoportszintű közbeszerzések előnyeit kihasználandó Felek úgy döntöttek, hogy a 
könyvvizsgálati szolgáltatásainak beszerzését közös közbeszerzési eljárás keretében 
bonyolítják annak érdekében, hogy a teljes vállalatcsoport szintjén egységes feltételek szerint 
legyen biztosított a szolgáltatás, illetve, hogy a közbeszerzés során a csoport nagyságából 
adódó piaci előnyöket érvényesítve valamennyi csoporttag számára a lehető legkedvezőbb 
feltételekkel kössenek szerződést.
Felek rögzítik, hogy a Virágértékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság közbeszerzési eljárásban 
történő részvétele részére opcionális szerződéskötési kötelezettséget keletkeztet. A 
Virágértékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság részéről az opcionális szerződéses mennyiség 
felhasználására/lehívására vagy az arra való kötelezettségvállalásra döntése alapján kerül sor. 
Felek rögzítik, hogy a FÖKÉTÜSZ Korlátolt Felelősségű Társaság közbeszerzési eljárásban 
történő részvétele részére a 2021., és a 2022. években elvégzendő könyvvizsgálati 
szolgáltatások igénybevétele opcionális szerződéskötési kötelezettséget keletkeztet. A 
FÖKÉTÜSZ Korlátolt Felelősségű Társaság részéről az opcionális szerződéses mennyiség 
felhasználására/lehívására vagy az arra való kötelezettségvállalásra döntése alapján kerül sor.

II. Kapcsolattartás

A Felek jelen Megállapodás, valamint a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött 
szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki jelen Megállapodás 1. sz. 
mellékletében foglaltak szerint. A közbeszerzési eljárás előkészítéséért és lefolytatásáért 
felelős bírálóbizottságba valamennyi Társaság delegálhat 1-1 (egy-egy), a közbeszerzési eljárás 
tárgya szerinti szakértőt. A bizottság pénzügyi-gazdasági szakértelemmel, valamint jogi és 
közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tagját a BVH Zrt. biztosítja. A kapcsolattartó és a 
szakértő Társaságonként megegyezhet. Amennyiben a Társaság kijelölt kapcsolattartója, 
illetve bírálóbizottságba jelölt szakértője eltér egymástól, úgy a bírálóbizottság ülésein csak a 
szakértő rendelkezik szavazati joggal.

A Felek jelen Megállapodás aláírásával kijelentik, hogy az 1. sz. mellékletben megjelölt 
kapcsolattartók és/vagy szakértők az általuk képviselt gazdálkodó szervezet (Társaság) 
tekintetében, azok nevében, a közbeszerzési eljárás során nyilatkozattételre és eljárásra teljes 
körű meghatalmazással rendelkeznek.

III. A Felek képviselete

A Feleket a közbeszerzési eljárás során harmadik személyek felé (így többek között a 
Közbeszerzési Döntőbizottság, illetve Bíróság felé) a Felek eltérő megállapodása hiányában a 
BVH Zrt. képviseli jelen Megállapodásba foglalt eseti meghatalmazással.

Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Társaság törvényes képviselője a 
Társaságot önállóan képviseli.
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Az ellenőrzésről annak megkezdése előtt köteles a Társaság a BVH Zrt.-t értesíteni, aki a 
Társaság székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. 
Amennyiben a közbeszerzési eljárással kapcsolatban harmadik személyek (ide nem értve 
hatóságok) bármely Társaságtól tájékoztatást kérnek, a Társaság köteles erről előzetesen, a 
tájékoztatás megadása előtt értesíteni a BVH Zrt.-t.

IV. Közbeszerzési eljárás lefolytatása során eljáró személyek

A közbeszerzési eljárás megindításának és lefolytatásának módját, az eljárás során hozott 
döntésekért felelős személyeket, illetve testületeket a jelen Megállapodás, valamint annak 
eltérő rendelkezése hiányában az eljárás lebonyolítása során a BVH Zrt. hatályos Beszerzési és 
Közbeszerzési Szabályzata szabályozza. A Felek kijelentik, hogy a BVH Zrt. hatályos Beszerzési 
és Közbeszerzési Szabályzatát megismerték.

A Felek megállapodása alapján a „Könyvvizsgálatiszolgáltatások beszerzése 2020-22" tárgyú 
közbeszerzési eljárás lefolytatására a Felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(a továbbiakban: Kbt.) 29. § (1) bekezdése alapján meghatalmazzák a BVH Zrt.-t. Jelen 
Megállapodás aláírásával a Társaságok a közbeszerzési eljárás előkészítésére, megindítására, 
teljes körű bonyolítására, valamint esetleges előzetes vitarendezési vagy jogorvoslati 
eljárásban elvégzendő ajánlatkérői cselekmények ellátására és a Felek képviseletére 
kifejezetten felhatalmazzák a BVH Zrt.-t - mint közös ajánlatkérők képviselőjét -. A BVH Zrt. az 
eljárás előkészítése során figyelembe veszi a Társaságok által tett javaslatokat, észrevételeket, 
melyek beépítése szükséges ahhoz, hogy a Társaságok belső szabályzatai ne sérüljenek.

A közbeszerzési eljárás során alkalmazandó fizetési és kereskedelmi feltételek a dokumentáció 
végleges szövegezése a Társaságok által delegált tag{ok) észrevételei, javaslatai 
figyelembevételével kerül meghatározásra, azzal, hogy a dokumentáció előzetesen a tervezett 
ütemtervben meghatározott határidő teljesítése mellett véleményezésre megküldésre kerül 
az érintett Társaságok jelen Megállapodásban megjelölt kapcsolattartójának. A közbeszerzési 
dokumentumokban kizárólag olyan szakmai, fizetési és kereskedelmi feltételek kerülhetnek 
meghatározásra, amelyekkel valamennyi, a közbeszerzési eljárás tárgya szerinti 
szakértelemmel rendelkező bíráló bizottsági tag egyetért.

A közbeszerzési eljárás megindításáról a BVH Zrt. Igazgatósága dönt. A közbeszerzési eljárás 
lebonyolítása során a közbenső döntések meghozatalában és az eljárást lezáró döntés 
vonatkozásában a döntéshozó a BVH Zrt. vezérigazgatója.

V. Kötelezettségvállalás

Eredményes közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő szerződés saját nevükben 
történő aláírására a Társaságok jelen Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállalnak, 
amennyiben nem áll fenn érvénytelenségi ok. Az eredményes közbeszerzési eljárás alapján 
minden Társaságot kizárólag a rá vonatkozó szerződéses mennyiség tekintetében terhel 
szerződéskötési kötelezettség. Ezen szerződéskötési kötelezettség nem terjed ki a Virágért 
Korlátolt Felelősségű Társaságra, amennyiben nem élnek az opció alkalmazásával.
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A Társaságok jelen Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közös 
ajánlatkérők képviselőjeként eljáró BVH Zrt. kapcsolattartója részére az általuk megrendelni 
kívánt beszerzési igény leírásukat teljeskörűen megadják a jelen Megállapodás 1. sz. 
mellékletében jelölt kapcsolattartón keresztül, a közbeszerzési eljárás előkészítő szakaszában 
kölcsönösen együttműködnek a BVH Zrt. illetékeseivel. Kötelezettséget vállalnak továbbá arra, 
hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megjelölésre kerülő nyertes ajánlattevővel 
megkötendő szerződésben vállalt feltételeket teljesítik. Az egyes beszerzési igények 
összesítését a jelen Megállapodás 2. sz. melléklete tartalmazza.

A Társaságok tudomásul veszik, hogy amennyiben késedelmes vagy nem megfelelő 
adatszolgáltatásukkal okozati összefüggésben a közbeszerzési eljárás megindítása, 
lefolytatása vagy lezárása (a szerződés megkötése) oly módon elhúzódik, hogy emiatt a többi 
Társaságot kár éri, úgy ezen okozott kár megtérítésért felelősek, és helytállási kötelezettségük 
fennáll abban az esetben, ha az adatszolgáltatásra a tervezett ütemtervben meghatározott 
időtartam állt a Társaságok rendelkezésére. Ugyanígy helytállni tartoznak az eljárás során 
bekövetkezett, jogellenes, szándékos vagy gondatlan magatartásukból adódó esetleges 
hibákból, hiányosságokból fakadó károkért. Aki a jelen Megállapodás megszegésével bármely 
másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy 
a Megállapodás megszegését ellenőrzési körén kívül eső, a Megállapodás megkötésének 
időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt 
elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.

A Társaságok legkésőbb az eljárás megindításáról szóló döntés meghozatalának napját 
megelőző napig megküldik a BVH Zrt.-nek a rájuk vonatkozó szerződés teljesítéséhez 
rendelkezésre álló anyagi fedezet összegéről szóló nyilatkozatot.

A Virágért Kft. által megrendelt szolgáltatások opciós mennyiségként a közbeszerzési eljárás 
tárgyát képezik azzal, hogy a szerződés megkötése számukra opcionális.
A FÖKÉTÜSZ Kft. által megrendelt szolgáltatások opciós mennyiségként a közbeszerzési eljárás 
tárgyát képezik azzal, hogy a 2021. és 2022. évekre vonatkozó könyvvizsgálati szolgáltatások 
igénybevétele számára opcionális.

VI. A Megállapodás megszűnése és módosítása

Jelen Megállapodást a Felek határozott időre kötik meg. Jelen Megállapodás az I. pontban 
meghatározott tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásának napját (Kbt. 37. § (2) bekezdés) követő 
naptári napig hatályos, azzal, hogy a BVH Zrt. a Társaságok képviseletét az esetleges előzetes 
vitarendezés és jogorvoslati eljárás során is ellátja. Jelen Megállapodás azon a napon lép 
hatályba, amikor azt minden Társaság cégszerű aláírásával látja el.

A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a lefolytatott közbeszerzési eljárást a 
döntéshozó a Kbt. szabályait betartva eredménytelennek nyilvánítja, úgy a kiírásra kerülő 
újabb közbeszerzési eljárásra jelen Megállapodás nem terjed ki, az arra vonatkozó 
együttműködés szabályait a Felek újabb megállapodásban rögzítik, azzal, hogy ebben az 
esetben fenntartják a jogot arra, hogy a beszerzés tárgyában foglalt szolgáltatás 
folyamatosságának biztosítása érdekében a beszerzési eljárást önállóan folytatják le.
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A Megállapodás csak írásban, a Felek közös megegyezésével módosítható. A Felek adataiban 
bekövetkezett változások, így különösen a székhely, kapcsolattartó adatai, illetve a 
bírálóbizottságba jelölt szakértő személye stb. nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az 
adatok változásáról a Társaságok haladéktalanul értesítik a közös ajánlatkérők 
kapcsolattartóját.

A Felek megállapodnak abban, hogy minden Társaságot az eljárás megindításáról szóló döntés 
meghozatalának napjáig illeti meg az a jog, hogy a jelen Megállapodás alapján fennálló 
jogviszonyát indoklással ellátott írásbeli rendes felmondással 8 napos felmondási idővel 
megszüntesse. E határnapot követően a Felek a Megállapodás rendes felmondás útján történő 
egyoldalú megszüntetését kizárják.

Bármelyik Társaság jogosult a jelen Megállapodás alapján fennálló jogviszonyát indoklással 
ellátott írásbeli azonnali hatályú felmondásával megszüntetni, ha bármelyik másik Társaság a 
jelen Megállapodásban vagy jogszabályban rögzített lényeges kötelezettségét súlyosan vagy 
ismételten megszegi. A Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik az adatszolgáltatási 
kötelezettségek megszegését, valamint olyan magatartás tanúsítását, amely a közbeszerzési 
eljárás határidőinek megsértését eredményezi (ide nem értve a közbeszerzés tárgya szerinti 
szakértelemmel rendelkező bíráló bizottsági tagok kereskedelmi, fizetési és szakmai 
feltételekben való egyet nem értését).

Az egyik Fél rendes, illetve azonnali hatályú felmondása a többi Fél közötti jogviszony 
fennállását nem érinti.

VII. Titok- és adatvédelem, adatnyilvánosság

7.1 A Felek megállapodnak abban, hogy valamennyi üzleti titoknak minősülő tény, 
tájékoztatás, egyéb adat, azokból készült összeállítás, valamint védett ismeret (know
how) tekintetében az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény (a 
továbbiakban: Üttv.) rendelkezéseinek megfelelően, valamint arra figyelemmel járnak 
el, hogy a Felek helyi önkormányzati közfeladatot ellátó szervként ebben a körben is az 
információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (a továbbiakban: Info tv.) közérdekű és közérdekből nyilvános adatokra 
vonatkozó rendelkezéseinek hatálya alá tartoznak.

7.2 Felek tudomással bírnak róla, hogy az Info tv. 3. § 5. pontja, 26. § (1) bekezdése és 27.
§-a értelmében a kezelésükben lévő és tevékenységükre vonatkozó vagy közfeladataik 
ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, 
bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül 
kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, közérdekű adatnak minősül, 
ezeket az adatokat - törvényen alapuló korlátozás hiányában - bárki jogosult 
megismerni.

7.3 A Felek tudomással bírnak arról, hogy az Info tv. 27. § (3) bekezdése szerint közérdekből 
nyilvános adatként nem minősül üzleti titoknak a központi és a helyi önkormányzati 
költségvetés, illetve az európai uniós támogatás felhasználásával, költségvetést érintő 
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juttatással, kedvezménnyel az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, 
birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak 
megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos 
adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön 
törvény közérdekből elrendeli.

A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz - így 
különösen a védett ismerethez - való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti 
tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem 
akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét.

7.4 Az Üttv. 1. § alapján a Felek kötelesek gondoskodni arról, hogy a többi Társaság 
rendelkezésére álljanak az Info tv. alapján a fentiekből eredő kötelezettségeik jogszerű 
teljesítéséhez szükséges információk.

7.5 Felek az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679. számú, a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) értelmében a jelen 
Megállapodás megkötésében és teljesítésében résztvevő személyek személyes adatai 
tekintetében megvalósuló adatkezelésről a következők szerint rendelkeznek.

7.6 Felek rögzítik, hogy amennyiben az, akinek a személyes adatait kezelik (a továbbiakban: 
Érintett) a Rendelet III. fejezetében rögzített jogai gyakorlása során bármely Társasághoz 
kérelemmel fordul, a teljesítése érdekében mind az Érintett, mind a többi Társaság 
irányában az a Társaság köteles eljárni, akinek az Érintett a munkavállalója, vagy akinek 
érdek- és tevékenységi körében az Érintett eljár.

Felek megállapodnak, hogy amennyiben az Érintett nem azon Társaság felé kívánja a 
Rendelet III. fejezetében meghatározott jogait érvényesíteni, akinek munkavállalója 
vagy akinek érdek-és tevékenységi körében eljár, a Fél az Érintett megkeresését a többi 
Társaságnak intézkedés céljából haladéktalanul továbbítja.

A Feleket együttműködési kötelezettség terheli a kérelem jogszabályban meghatározott 
határidőben történő megválaszolásának biztosításában, az ehhez a szükséges 
információk rendelkezésére bocsátásában, illetve a kérelem alapján szükséges 
intézkedések megtételében.

7.7 Felek a Rendelet 82. cikkének (4) bekezdésében rögzített, az Érintettel szemben fennálló 
egyetemleges felelősségükre tekintettel egymás közötti viszonyukban rögzítik, hogy azt 
a Társaságot, aki a személyes adatvédelmi szabályokat olyan okból, amelyért felelős, 
megszegi, az Érintett, illetve harmadik személy (pl. bíróság, hatóság) felé kizárólagosan 
helytállni köteles. Abban az esetben, amennyiben az Érintett nem a jogellenesen eljáró, 
hanem a többi/másik Társasággal szemben érvényesít bárminemű igényt (pl. kártérítés), 
vagy harmadik személy a többi/másik Társaság számára ír elő kötelezést (pl. bírság), a 
jogellenesen eljáró Társaság a többi/másik Társaságnak a személyes adatok 
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megsértéséből eredő, igazolt költségeit - haladéktalanul és teljeskörűen - megtéríteni 
köteles.

7.8 A fentieken túl valamennyi Társaság maga teljesíti az adatkezeléssel kapcsolatban a 
mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokban meghatározott kötelezettségeket 
azzal, hogy a Feleket e tekintetben is együttműködési kötelezettség terheli.

A közérdekű adatok közzétételére, illetve a Kbt. szerinti közzétételi kötelezettségeknek a 
teljesítésére a BVH Zrt. köteles amellett, hogy a Társaságok a közbeszerzési eljárás alapján 
megkötött szerződéseket maguk teszik közzé.

Vili. Záró rendelkezések

Az eljárás valamennyi dokumentumának közzétételéről a BVH Zrt, az Elektronikus 
Közbeszerzési Rendszer útján gondoskodik azzal, hogy az egyes dokumentumok késedelmes, 
hiányos, vagy nem megfelelő tartalmú közzététele esetén a felelősséggel kapcsolatban a jelen 
Megállapodás V. pontjában foglaltak irányadóak.

Jelen Megállapodás T2 (1izeTTkettő) do eredeti példányban készült. Jelen Megállapodásban 
nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az 
irányadók.

A Felek képviseletében aláíró személyek kijelentik, hogy társasági dokumentumaik szerint 
jogosultak a Társaság képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás 
megkötésére és aláírására.

Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás 
megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek és harmadik személyeknek 
semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Társaság részéről megakadályozná, vagy 
bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését és az abban foglalt kötelezettségek 
maradéktalan teljesítését.
Felek kijelentik, hogy a kapcsolattartók személyes adatait a szerződésből fakadó 
kötelezettségek gördülékeny biztosítása, a zavartalan és gyors kapcsolatfelvétel és 
kommunikáció érdekében, a szerződéskötés jogalapján adták meg. A szerződés teljesítése 
során a Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az Európai Unió általános adatvédelmi 
rendeletének (GDPR) megfelelően kezelik a tudomásukra jutott személyes adatokat, azokat 
csak a szerződés teljesüléséhez szükséges, a teljesítésigazolás mértékéig és a jogszabályi 
kötelezettség teljesítéséig tárolják, valamint tudomásul veszik, hogy a személyes adatok 
tekintetében az érintett fél kérésére az adatot utólag törlik. Felek vállalják, hogy a személyes 
adatok kezelése során az érintett személyek esetén az esetleges adatkezelési incidenst a 
tudomásszerzést követő 24 órán belül igazolható módon a másik Fél tudomására hozzák.

Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó minden vitás kérdést a Felek békés úton kísérelnek meg 
rendezni. Amennyiben a kialakult vita békés rendezése az egyeztetés során meghiúsul, úgy a 
Felek kötelezik magukat, hogy a bírósági eljárást a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi 
CXXX. törvény általános hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt indítják meg.
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Könyvvizsgálati szolgáltatások beszerzése 2020-22. közös közbeszerzés feladatlista

Feladatok
összesen

Év Feladatok BVH BGYH BTI FKF
FÖKÉTÜSZ-2021. 

és 2022. évek opció
FŐTÁV DHK FŐKÉRT FŐKÉRT

Mérnökiroda Tahi Faiskola
Virágértékesitö Kft. 
-2020., 2021., 2022. 

évek opció

2020

A Társaság háromnegyed évente elkészülő mérlegéről és eredmény-kimutatásáról 
véleményalkotás (2020.1-III. negyedév) OFt

A Társaság félévente elkészülő mérlegéről és eredmény-kimutatásáról 
véleményalkotás (2020, 1. félév)

0 Ft

A Társaság 2020. december 31-ével végződő évre vonatkozó, a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény előírásaival összhangban elkészített éves beszámolójának 
könyvvizsgálata és arról könyvvizsgálói jelentés kibocsátása

0 Ft

A Társaság 2020. december 31-ével végződő évre vonatkozó, a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény előírásaival összhangban elkészített összevont (konszolidált) 
éves beszámolójának könyvvizsgálata és arról könyvvizsgálói vélemény kibocsátása

IIIna 112 0 Ft

2021

A Társaság háromnegyed évente elkészülő mérlegéröi és eredmény-kimutatásáról 
véleményalkotás (2021.1-III. negyedév)

0 Ft

A Társaság félévente elkészülő mérlegéről és eredmény-kimutatásáról 
véleményalkotás (2021. 1. félév)

0 Ft

A Társaság 2021. december 31-ével végződő évre vonatkozó, a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény előírásaival összhangban elkészített éves beszámolójának 
könyvvizsgálata és arról könyvvizsgálói jelentés kibocsátása

0 Ft

A Társaság 2021. december 31-ével végződő évre vonatkozó, a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény előírásaival összhangban elkészített összevont (konszolidált) 
éves beszámolójának könyvvizsgálata és arról könyvvizsgálói vélemény kibocsátása

■

0 Ft

2022 
opció

A Társaság háromnegyed évente elkészülő mérlegéről és eredmény-kimutatásáról 
véleményalkotás (2022.1-III. negyedév)

0 Ft

A ’’ámaság félévente elkészülő mérlegéről és eredmény-kimutatásáról 
véleményalkotás (2022. 1, félév)

0 Ft

A Társaság 2022. december 31-ével végződő évre vonatkozó, a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény előírásaival összhangban elkészített éves beszámolójának 
könyvvizsgálata és arról könyvvizsgálói jelentés kibocsátása

OFt

A Társaság 2022. december 31-ével végződő évre vonatkozó, a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény előírásaival összhangban elkészített összevont (konszolidált) 
éves beszámolójának könyvvizsgálata és arról könyvvizsgálói vélemény kibocsátása

■■ ■ w SB ■ 0 Ft

Külön igénybejelentésre elvégzendő feladatok:
2020 A Társaság Közbenső Mérlegének auditja 0 Ft

2021 A Társaság Közbenső Mérlegének auditja 0 Ft

2022 A Társaság Közbenső Mérlegének auditja - opció 0 Ft

Alap feladatok: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Külön igénybejelentésre elvégzendő feladatok: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Feladatok összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Mindösszesen:

FŐKERT + leányvállalatai összesen:
FŐTÁV + leányvállalata összesen:

FtO
FtO


