Az egységes európai közbeszerzési dokumentum
A gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (2/1. és 2/2. sz. formanyomtatvány) [Több részre
történő ajánlattétel esetén ez a nyilatkozat az érintettek részéről részenként külön-külön nyújtandó
be. A nyilatkozatot a valamennyi ajánlattevőnek és kapacitást biztosító szervezetnek be kell
nyújtania.]
Az ajánlattevő az ajánlatával együtt benyújtja a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező
személy által aláírt, a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 4–7. §-nak és az ajánlatkérő által a 2. §nak megfelelően kért módon kitöltött formanyomtatványt.
Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a
formanyomtatvány benyújtásával a következő módon igazolja előzetesen a Kbt. 62. §-ában
említett kizáró okok hiányát (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4.§ (1) bekezdés):
a) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont aa)–af) alpontokra vonatkozó nyilatkozat
tekintetében a gazdasági szereplő a formanyomtatvány III. részének „A” szakaszát tölti
ki,
b) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontra vonatkozó nyilatkozatot a gazdasági
szereplő a formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában teszi meg,
c) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ah) alpontjára vonatkozóan a nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplő a formanyomtatvány a) és b) pontnak megfelelő
kitöltésével egyben az ah) alpontban említett személyes joga szerinti hasonló
bűncselekményekről is nyilatkozik,
d) a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. részének
„B” szakasza kitöltésével nyilatkozik azzal, hogy csak az egy évnél régebben lejárt adó, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulék tartozást és a tartozás lejártának
időpontját kötelező feltüntetni,
e) a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), h)–j) és m) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány
III. része „C” szakaszának vonatkozó pontjai kitöltésével nyilatkozik,
f) a Kbt. 62. § (1) bekezdés e)–g), k), l) p) és q) pontjára vonatkozóan a
formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában a vonatkozó pontok kitöltésével
nyilatkozik,
g) a Kbt. 62. § (1) bekezdés n)–o) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. része
„C” szakaszának vonatkozó pontja kitöltésével azzal, hogy ha a gazdasági szereplő
bírságelengedésben részesült, vagy az ajánlat benyújtását megelőzően a jogsértést a
Gazdasági Versenyhivatalnak bejelentette, ezt a tényt a formanyomtatványban
feltünteti.
Ha az érintett gazdasági szereplő a Kbt. 62. § (1) bekezdése a), c)–e), g)–q) pontjai, a
Kbt. 62. § (2) bekezdése alapján kizáró ok hatálya alá esik, azonban olyan
intézkedéseket hozott, amelyek a Kbt. 64. §-a alapján igazolják megbízhatóságát és ezt
a Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti

– vagy bírósági felülvizsgálat esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti –
jogerős határozatával igazolni tudja, köteles mind a kizáró ok fennállását, mind a
megtett intézkedések rövid leírását feltüntetni a formanyomtatványon. A
formanyomtatványhoz a Hatóság Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági
felülvizsgálat esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős
határozatát is csatolni kell. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4.§ (3) bekezdés)
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4.§ (4) bekezdése alapján az (1) bekezdés a)–c) pontja
alapján megtett nyilatkozat a Kbt. 62. § (2) bekezdésében említett személyekre is vonatkozik.
Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül
hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz,
a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a
formanyomtatvány megfelelő részeiben – azon adatbázisok elérhetőségének kivételével,
amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet előírja. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdés)
A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint
benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése
szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló
nyilatkozatot. (Kbt.67.§ (2) bekezdés)
A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet III. fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult.
(321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 6.§ (2) bekezdés)
Az ajánlatkérő útmutatót készített az egységes európai közbeszerzési dokumentum kizáró
okokkal kapcsolatos kitöltéséhez és a kizáró okok igazolásához a magyarországi letelepedésű
ajánlattevők esetében. Ez többek között tartalmazza a Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplők esetében a Kbt.69.§ (11) bekezdés szerinti, a kizáró okok hiányát igazoló
adatbázisokat, melyeket az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapján ellenőrizni
köteles, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. fejezet szerinti igazolások kiállítására
jogosult szerveket. Az ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum megjelölt
részein az útmutatóban szereplő szervek feltüntetését kéri, azzal, hogy nem előírás az útmutató
szerinti kiállító szerv megjelölések szó szerinti feltüntetése, az ajánlatkérő számára elfogadható,
ha az igazolásokat kiállító szerveket az ajánlattevők nem szó szerint, de pontosan
beazonosítható módon adják meg a formanyomtatvány megadott helyén. Az útmutatóban az
elektronikus adatbázisok feltüntetése kizárólag tájékoztató jellegű.
Az ajánlatkérő a célszerű joggyakorlás elvéből kiindulva pontosan megadottnak tekinti pl., ha
a


az igazolások kiállítására jogosult szervek nevét az ajánlattevők rövidítve adják
meg (pl. Nemzeti Adó- és Vámhivatal helyett NAV)

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az útmutató valamely
kötelezően feltüntetendő igazolást kiállító szervet nem tartalmaz, az igazolást kiállító szerv az
útmutató tartalmától függetlenül az egységes európai közbeszerzési dokumentumban
feltüntetendő.

Az ajánlatkérő útmutatót készített az egységes európai közbeszerzési dokumentum kizáró
okokkal kapcsolatos kitöltéséhez és a kizáró okok igazolásához a nem magyarországi
letelepedésű ajánlattevők esetében is. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kizáró
okokkal kapcsolatos kitöltésére és a kizáró okok igazolására a vonatkozó jogszabályi
rendelkezések szerint kerül sor.
A Kbt. 65. § (1) bekezdésében említett alkalmassági követelmények előzetes igazolása
érdekében az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a
formanyomtatvány IV. részét az ajánlatkérő által a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 2. § (5)
bekezdése szerint előírt módon köteles kitölteni:
A 321/2015. Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdés alapján az ajánlatkérő nem kéri a
formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, hanem az
alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű
nyilatkozatát, azaz azt, ha csak a IV. rész α pontját töltik ki.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum egyéb, jelen dokumentációban kiemelt
részeinek kitöltése(formanyomtatvány II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk)
A szakasz: a szakasz valamennyi pontját szükséges kitölteni értelemszerűen a
formanyomtatvány utasításainak megfelelően.
Jelen közbeszerzés nem fenntartott, az erre vonatkozó szakasz nem töltendő ki.
A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt a közbeszerzési eljárásban
kérdésre csak közös ajánlattétel esetében kell „igen”-nel felelni. Amennyiben
igennel válaszol, szükséges a további pontokat is kitölteni.
B szakasz: a szakasz valamennyi pontját szükséges kitölteni értelemszerűen a
formanyomtatvány utasításainak megfelelően.
C szakasz: a szakasz valamennyi pontját szükséges kitölteni értelemszerűen a
formanyomtatvány utasításainak megfelelően.
Amennyiben ajánlattevő kapacitást nyújtó szervezet bevonásával kívánja igazolni
alkalmasságát, az „igen” választ szükséges jelölnie, továbbá az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint a kapacitást nyújtó szervezetre
vonatkozóan is be kell nyújtani az ajánlat részeként az egységes európai
közbeszerzési dokumentumot.
D szakasz: a szakasz valamennyi pontját szükséges kitölteni értelemszerűen a
formanyomtatvány utasításainak megfelelően.
(formanyomtatvány VI. rész: Záró nyilatkozat)
A záró nyilatkozat utolsó bekezdését - hozzájáruló nyilatkozati rész - a Kbt.67.§ (2) bekezdése
szerint csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben a Kbt.69.§ (11) bekezdése szerinti
adatbázisok alkalmazásához, az azokba történő betekintéshez hozzájáruló nyilatkozat
szükséges.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésére és benyújtására vonatkozó egyéb
utasítások
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdés szerint a III. és IV. Fejezetben feltüntetett
igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak

megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett Fejezetekben nem említett, a kizáró okok hiányát
vagy a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek
elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő Kbt.66.§ (4) bekezdésének megfelelő nyilatkozatát
az egységes európai közbeszerzési dokumentum megfelelő részének kitöltésével.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be
(321/2015. (X.30) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdés), a fentiek szerint megfelelően kitöltve.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet részéről a Kbt.67.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt.67.§ (3) bekezdés)
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet
vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a
Kbt. 62. §-ában, illetve ha az ajánlatkérő előírta, a 63. §-ában foglalt kizáró okok hiányának
igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az
egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt.
67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. (321/2015.(X.30.) Korm. rendelet
15.§ (1) bekezdés).

ÚTMUTATÓ AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATOS KITÖLTÉSÉHEZ
A) Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról (továbbiakban:
Kormányrendelet)
6. § (1) Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a
kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek
ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben – azon
adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő
számára e rendelet előírja.
(2) A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. Fejezet szerinti
igazolások kiállítására mely szerv jogosult.
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők a fenti előírásoknak az alábbiak szerint felelhetnek meg:
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pont

a formanyomtatvány
III. része „C”
szakaszának
vonatkozó pontjainak
kitöltésével
nyilatkozik

http://www.kozbesze
rzes.hu/tevekenysege
k/kizart-ajanlattevokhamisadatszolgaltatas/-

-

62. § (1)
bekezdés i)
pont ia)-ib)
alpontok

a formanyomtatvány
III. része „C”
szakaszának
vonatkozó pontjainak
kitöltésével
nyilatkozik
a formanyomtatvány
III. része „C”
szakaszának
vonatkozó pontjainak
kitöltésével
nyilatkozik

-

-

-

-

62. § (1)
bekezdés g)
pont

62. § (1)
bekezdés j)
pont

http://www.ecegjegyzek.hu/

Ha a nem természetes
személy gazdasági
szereplő nem
minősül cégnek,
közjegyző vagy
gazdasági, illetve
szakmai kamara által
hitelesített
nyilatkozat.
A Hatóság honlapján
elérhető
nyilvántartásból,
valamint a
céginformációs
szolgálattól
ingyenesen,
elektronikusan
kérhető cégjegyzékadatok alapján az
ajánlatkérő ellenőrzi.
Az ajánlatkérő nem
kérhet külön
igazolást, a kizáró ok
hiányának
igazolásaként az
ajánlatkérő köteles
elfogadni az
eljárásban benyújtott
egységes európai
közbeszerzési
dokumentumba
foglalt nyilatkozatot,
a Közbeszerzési
Döntőbizottság vagy
a bíróság döntésére
vonatkozóan a kizáró
ok hiányát a Hatóság
honlapján közzétett
adatokból az
ajánlatkérő ellenőrzi;
Nem szükséges
igazolás benyújtása, a
kizáró ok
megvalósulását az
ajánlatkérő ellenőrzi
az eljárás során.
Az adott eljárásban a
kizáró ok
megvalósulását az
ajánlatkérő ellenőrzi
az eljárás során.
Korábbi
közbeszerzési
eljárásra
vonatkozóan pedig az
ajánlatkérő köteles
elfogadni az

62. § (1)
bekezdés k)
pont ka)
alpont

formanyomtatvány
III. részének „D”
szakaszában a
vonatkozó pont(ok)
kitöltésével
nyilatkozik

62. § (1)
bekezdés k)
pont kb)
alpont

formanyomtatvány
III. részének „D”
szakaszában a
vonatkozó pont(ok)
kitöltésével
nyilatkozik

http://www.ecegjegyzek.hu/

-

-

-

eljárásban benyújtott
egységes európai
közbeszerzési
dokumentumba
foglalt nyilatkozatot.
Nem szükséges
igazolás vagy
nyilatkozat
benyújtása, a
céginformációs
szolgálattól
ingyenesen,
elektronikusan
kérhető cégjegyzékadatok alapján az
ajánlatkérő azt
ellenőrzi, hogy
valóban
Magyarországon
bejegyzett gazdasági
szereplőről van szó.
Nyilatkozat arról,
hogy olyan
társaságnak minősüle, melyet nem
jegyeznek
szabályozott tőzsdén,
vagy amelyet
szabályozott tőzsdén
jegyeznek. Ha az
ajánlattevőt vagy
részvételre
jelentkezőt nem
jegyzik szabályozott
tőzsdén, akkor a
pénzmosás és a
terrorizmus
finanszírozása
megelőzéséről és
megakadályozásáról
szóló 2007. évi
CXXXVI. törvény (a
továbbiakban:
pénzmosásról szóló
törvény) 3.
§ r) pont ra)rb) vagy rc)rd) alpontja szerint
definiált valamennyi
tényleges tulajdonos
nevének és állandó
lakóhelyének
bemutatását
tartalmazó
nyilatkozatot
szükséges benyújtani.
Ha a gazdasági
szereplőnek nincs a
pénzmosásról szóló
törvény 3.

62. § (1)
bekezdés k)
pont kc)
alpont

formanyomtatvány
III. részének „D”
szakaszában a
vonatkozó pont(ok)
kitöltésével
nyilatkozik

62. § (1)
bekezdés l)
pont

formanyomtatvány
III. részének „D”
szakaszában a
vonatkozó pont(ok)
kitöltésével
nyilatkozik

-

-

http://nyilvantartas.o
mmf.gov.hu

http://www.kozrend.
hu/

62. § (1)
bekezdés
m) pont

a formanyomtatvány
III. része „C”
szakaszának
vonatkozó pontjainak

-

-

§ r) pont ra)rb) vagy rc)rd) alpontja szerinti
tényleges
tulajdonosa, úgy erre
vonatkozó
nyilatkozatot
szükséges csatolni.
Nyilatkozat arról,
hogy van-e olyan jogi
személy vagy
személyes joga
szerint jogképes
szervezet, amely az
ajánlattevőben,
illetve részvételre
jelentkezőben
közvetetten vagy
közvetlenül több,
mint 25%-os
tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal
rendelkezik.
Ha van ilyen
szervezet, az
ajánlattevő vagy
részvételre jelentkező
azt nyilatkozatban
megnevezi (cégnév,
székhely), továbbá
nyilatkozik, hogy
annak
vonatkozásában a
Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kc)
alpontjában
hivatkozott kizáró
feltétel nem áll fenn.
A kizáró okok
hiányát az
ajánlatkérő ellenőrzi
a munkaügyi
hatóságnak a
munkaügyi
ellenőrzésről szóló
1996. évi LXXV.
törvény 8/C. §-a
szerint vezetett
nyilvántartásából
nyilvánosságra hozott
adatokból, valamint a
Bevándorlási és
Menekültügyi
Hivatal honlapján
közzétett adatokból
Nem szükséges
igazolás benyújtása, a
kizáró ok
megvalósulását az

62. § (1)
bekezdés n)
pont

kitöltésével
nyilatkozik
a formanyomtatvány
III. része „C”
szakaszának
vonatkozó pontjainak
kitöltésével
nyilatkozik
azzal, hogy ha a
gazdasági szereplő
bírságelengedésben
részesült, vagy az
ajánlat benyújtását
megelőzően a
jogsértést a
Gazdasági
Versenyhivatalnak
bejelentette, ezt a
tényt a
formanyomtatványban feltünteti.

62. § (1)
bekezdés o)
pont

a formanyomtatvány
III. része „C”
szakaszának
vonatkozó pontjainak
kitöltésével
nyilatkozik

http://www.gvh.hu/d
ontesek

-

-

-

-

-

-

azzal, hogy ha a
gazdasági szereplő
bírságelengedésben
részesült, vagy az
ajánlat benyújtását
megelőzően a
jogsértést a
Gazdasági
Versenyhivatalnak
bejelentette, ezt a
tényt a
formanyomtatványba
n feltünteti.
62. § (1)
bekezdés p)
pont

formanyomtatvány
III. részének „D”
szakaszában a
vonatkozó pont(ok)

ajánlatkérő ellenőrzi
az eljárás során.
A Gazdasági
Versenyhivatal (a
továbbiakban: GVH)
döntései, illetve az
ezt felülvizsgáló
bírósági döntések
tekintetében a
jogsértés
megtörténtét az
ajánlatkérő a GVH
honlapján található,
döntéseket tartalmazó
adatbázisokból
ellenőrzi
Az ajánlatkérő ezen
felül nem kérhet
külön igazolást, a
GVH honlapján
található
adatbázisokban nem
szereplő esetleges
jogsértés hiányának
igazolásaként az
ajánlatkérő köteles
elfogadni az
eljárásban benyújtott
egységes európai
közbeszerzési
dokumentumba
foglalt nyilatkozatot.
Nem kérhető külön
igazolás, az
ajánlatkérő köteles
elfogadni
igazolásként az
eljárásban benyújtott
egységes európai
közbeszerzési
dokumentumba
foglalt nyilatkozatot.

Az ajánlatkérő nem
kérhet külön
igazolást, a kizáró ok
hiányának
igazolásaként az

kitöltésével
nyilatkozik

62. § (1)
bekezdés q)
pont

formanyomtatvány
III. részének „D”
szakaszában a
vonatkozó pont(ok)
kitöltésével
nyilatkozik

62. § (2)
bekezdés
a)-b)
pontok

Kbt. 62. § (1)
bekezdés a) pont
aa)–af) alpontokra,
Kbt. 62. § (1)
bekezdés a) pont ag)
alpontra, Kbt. 62. §
(1) bekezdés a) pont
ah) alpontra megtett
nyilatkozat a Kbt. 62.
§ (2) bekezdésében
említett személyekre
is vonatkozik.

http://www.kozbesze
rzes.hu/tevekenysege
k/kbt-62--1bekezdes-q-pont-/

-

-

-

ajánlatkérő köteles
elfogadni az
eljárásban benyújtott
egységes európai
közbeszerzési
dokumentumba
foglalt nyilatkozatot;
Az ajánlatkérő nem
kérhet külön
igazolást, a jogsértés
megtörténtét vagy
annak hiányát a
Hatóság honlapján
közzétett adatokból
az ajánlatkérő
ellenőrzi.
Kizárólag
természetes személy
gazdasági szereplő
köteles igazolni.
Közjegyző vagy
gazdasági, illetve
szakmai kamara által
hitelesített
nyilatkozat.

B) Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról (továbbiakban:
Kormányrendelet)
6. § (1) Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró
okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen
adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben – azon adatbázisok
elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára e
rendelet előírja.
(2) A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. Fejezet szerinti
igazolások kiállítására mely szerv jogosult.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők a fenti előírásoknak az alábbiak szerint felelhetnek
meg:
2015. évi
CXLIII
törvény a
közbeszerzé
sekről:
Kizáró
okok

Kormányrendelet (2.
§ (4); 4. § (1)):
kizáró okok
feltüntetése az
egységes európai
dokumentumban

Az egységes európai
dokumentumban az
internetes
elérhetőség
feltüntetése:

Az egységes európai
dokumentumban
megadandó adat:

Ha az ajánlatkérő a
Kbt. 69. § (11)
bekezdésében
foglaltaknak
megfelelően
közvetlenül hozzáfér a
kizáró okok hiányát,
valamint
az
alkalmassági
feltételeket
igazoló
adatbázisokhoz,
a
gazdasági
szereplőknek
ezen
adatbázisok
elérhetőségét is fel
kell
tüntetniük a
formanyomtatvány
megfelelő részeiben –
azon
adatbázisok
elérhetőségének
kivételével, amelyek
ellenőrzését a kizáró
okok
igazolása
körében az ajánlatkérő
számára e rendelet
előírja;
Jelen oszlopban az
ajánlatkérő által
a
321/2015.
(X.30.)
Korm.
rendelet
alapján ellenőrizendő
adatbázisok
elérhetőségét
adjuk

A
gazdasági
szereplőknek
a
formanyomtatványon
fel kell tüntetniük azt
is, hogy a III. és IV.
Fejezet
szerinti
igazolások
kiállítására
mely
szerv jogosult.

Kormányrendelet (10.
§ ; 14. § (1)-(2)):
kizáró okok
igazolása a Kbt. 64. §
(4) bekezdése alapján
az ajánlatkérő
felhívására

meg. Az ajánlattevők
az ezeken kívüliek
feltüntetésére
kötelesek.
62. § (1)
bekezdés a)
pont aa)-af)
alpontok

a formanyomtatvány
III. részének „A”
szakaszában kell
kitölteni

62. § (1)
bekezdés a)
pont ag)
alpont

formanyomtatvány
III. részének „D”
szakaszában teszi
meg a nyilatkozatát

A gazdasági szereplő,
illetve személy
tagállama vagy
letelepedése szerinti
országa illetékes
igazságügyi vagy
közigazgatási
hatósága által
kibocsátott okiratot,
amely igazolja az
említett
követelmények
teljesítését;
Ha az illetékes bíróság
vagy hatóság nem
bocsát ki a 321/2015.
(X.30.) Korm.
rendelet 10.§ (1)
bekezdés a)–c) pontja,
vagy g) pont ga)
alpontja szerinti
kivonatot vagy
igazolást, vagy azok
nem terjednek ki az e
pontokban hivatkozott
esetek mindegyikére,
az ajánlatkérő köteles
elfogadni az
ajánlattevő, illetve
részvételre jelentkező
eskü alatt tett
nyilatkozatát, vagy ha
ilyen nyilatkozat nem
ismert az érintett
országban, az
ajánlattevő, illetve
részvételre jelentkező
által az illetékes
bíróság, hatóság,
kamara vagy szakmai
szervezet előtt tett
vagy közjegyző által
hitelesített
nyilatkozatot.
A gazdasági szereplő,
illetve személy
tagállama vagy
letelepedése szerinti
országa illetékes
igazságügyi vagy
közigazgatási
hatósága által
kibocsátott okiratot,
amely igazolja az
említett

követelmények
teljesítését;
Ha az illetékes bíróság
vagy hatóság nem
bocsát ki a 321/2015.
(X.30.) Korm.
rendelet 10.§ (1)
bekezdés a)–c) pontja,
vagy g) pont ga)
alpontja szerinti
kivonatot vagy
igazolást, vagy azok
nem terjednek ki az e
pontokban hivatkozott
esetek mindegyikére,
az ajánlatkérő köteles
elfogadni az
ajánlattevő, illetve
részvételre jelentkező
eskü alatt tett
nyilatkozatát, vagy ha
ilyen nyilatkozat nem
ismert az érintett
országban, az
ajánlattevő, illetve
részvételre jelentkező
által az illetékes
bíróság, hatóság,
kamara vagy szakmai
szervezet előtt tett
vagy közjegyző által
hitelesített
nyilatkozatot
62. § (1)
bekezdés a)
pont ah)
alpont

a nem
Magyarországon
letelepedett gazdasági
szereplő a
formanyomtatvány
62. § (1) bekezdés a)
pont aa)-af) alpontok
és ag) alpontra
vonatkozó an a fentiek
szerint tett
nyilatkozatával
egyben az ah)
alpontban említett
személyes joga
szerinti hasonló
bűncselekmények-ről
is nyilatkozik.

A gazdasági szereplő,
illetve személy
tagállama vagy
letelepedése szerinti
országa illetékes
igazságügyi vagy
közigazgatási
hatósága által
kibocsátott okiratot,
amely igazolja az
említett
követelmények
teljesítését;
Ha az illetékes bíróság
vagy hatóság nem
bocsát ki a 321/2015.
(X.30.) Korm.
rendelet 10.§ (1)
bekezdés a)–c) pontja,
vagy g) pont ga)
alpontja szerinti
kivonatot vagy
igazolást, vagy azok
nem terjednek ki az e

62. § (1)
bekezdés b)
pont

a formanyomtatvány
III. részének „B”
szakasza kitöltésével
nyilatkozik
azzal, hogy csak az
egy évnél régebben
lejárt adó-,
vámfizetési vagy
társadalombiztosítási
járulék tartozást és a
tartozás lejártának
időpontját kötelező
feltüntetni

pontokban hivatkozott
esetek mindegyikére,
az ajánlatkérő köteles
elfogadni az
ajánlattevő, illetve
részvételre jelentkező
eskü alatt tett
nyilatkozatát, vagy ha
ilyen nyilatkozat nem
ismert az érintett
országban, az
ajánlattevő, illetve
részvételre jelentkező
által az illetékes
bíróság, hatóság,
kamara vagy szakmai
szervezet előtt tett
vagy közjegyző által
hitelesített
nyilatkozatot.
A letelepedése szerinti
ország illetékes
hatóságainak
igazolását
Ha az illetékes bíróság
vagy hatóság nem
bocsát ki a 321/2015.
(X.30.) Korm.
rendelet 10.§ (1)
bekezdés a)–c) pontja,
vagy g) pont ga)
alpontja szerinti
kivonatot vagy
igazolást, vagy azok
nem terjednek ki az e
pontokban hivatkozott
esetek mindegyikére,
az ajánlatkérő köteles
elfogadni az
ajánlattevő, illetve
részvételre jelentkező
eskü alatt tett
nyilatkozatát, vagy ha
ilyen nyilatkozat nem
ismert az érintett
országban, az
ajánlattevő, illetve
részvételre jelentkező
által az illetékes
bíróság, hatóság,
kamara vagy szakmai
szervezet előtt tett
vagy közjegyző által
hitelesített
nyilatkozatot.

http://nav.gov.hu/nav/
adatbazisok/koztartoz
asmentes/egyszeru_le
kerdezes

62. § (1)
bekezdés c)
pont

a formanyomtatvány
III. része „C”
szakaszának
vonatkozó pontjainak
kitöltésével
nyilatkozik

Nemzeti Adó- és
Vámhivatal

A kizáró ok hiányát
magyarországi
köztartozással
kapcsolatban az Art.
szerinti
köztartozásmentes
adózói adatbázisból az
ajánlatkérő is
ellenőrzi; ha az
ajánlattevő, illetve
részvételre jelentkező
az adatbázisban nem
szerepel, az illetékes
adó- és vámhivatal
igazolását vagy az Art.
szerinti együttes
adóigazolást is be kell
nyújtani; amennyiben
a gazdasági szereplő
Magyarországon nem
végez adóköteles
tevékenységet, a
Nemzeti Adó- és
Vámhivatal erről szóló
igazolását;
A letelepedése szerinti
ország illetékes
hatóságainak
igazolását
Ha az illetékes bíróság
vagy hatóság nem
bocsát ki a 321/2015.
(X.30.) Korm.
rendelet 10.§ (1)
bekezdés a)–c) pontja,
vagy g) pont ga)
alpontja szerinti
kivonatot vagy
igazolást, vagy azok
nem terjednek ki az e
pontokban hivatkozott
esetek mindegyikére,
az ajánlatkérő köteles
elfogadni az
ajánlattevő, illetve
részvételre jelentkező
eskü alatt tett
nyilatkozatát, vagy ha
ilyen nyilatkozat nem
ismert az érintett
országban, az
ajánlattevő, illetve
részvételre jelentkező
által az illetékes
bíróság, hatóság,
kamara vagy szakmai
szervezet előtt tett
vagy közjegyző által
hitelesített
nyilatkozatot.

62. § (1)
bekezdés d)
pont

a formanyomtatvány
III. része „C”
szakaszának
vonatkozó pontjainak
kitöltésével
nyilatkozik

62. § (1)
bekezdés e)
pont

formanyomtatvány
III. részének „D”
szakaszában a
vonatkozó pont(ok)
kitöltésével
nyilatkozik

A letelepedése szerinti
ország illetékes
hatóságainak
igazolását
Ha az illetékes bíróság
vagy hatóság nem
bocsát ki a 321/2015.
(X.30.) Korm.
rendelet 10.§ (1)
bekezdés a)–c) pontja,
vagy g) pont ga)
alpontja szerinti
kivonatot vagy
igazolást, vagy azok
nem terjednek ki az e
pontokban hivatkozott
esetek mindegyikére,
az ajánlatkérő köteles
elfogadni az
ajánlattevő, illetve
részvételre jelentkező
eskü alatt tett
nyilatkozatát, vagy ha
ilyen nyilatkozat nem
ismert az érintett
országban, az
ajánlattevő, illetve
részvételre jelentkező
által az illetékes
bíróság, hatóság,
kamara vagy szakmai
szervezet előtt tett
vagy közjegyző által
hitelesített
nyilatkozatot.
A gazdasági szereplő,
illetve személy
tagállama vagy
letelepedése szerinti
országa illetékes
igazságügyi vagy
közigazgatási
hatósága által
kibocsátott okiratot,
amely igazolja az
említett
követelmények
teljesítését;
Ha az illetékes bíróság
vagy hatóság nem
bocsát ki a 321/2015.
(X.30.) Korm.
rendelet 10.§ (1)
bekezdés a)–c) pontja,
vagy g) pont ga)
alpontja szerinti
kivonatot vagy

62. § (1)
bekezdés f)
pont

formanyomtatvány
III. részének „D”
szakaszában a
vonatkozó pont(ok)
kitöltésével
nyilatkozik

igazolást, vagy azok
nem terjednek ki az e
pontokban hivatkozott
esetek mindegyikére,
az ajánlatkérő köteles
elfogadni az
ajánlattevő, illetve
részvételre jelentkező
eskü alatt tett
nyilatkozatát, vagy ha
ilyen nyilatkozat nem
ismert az érintett
országban, az
ajánlattevő, illetve
részvételre jelentkező
által az illetékes
bíróság, hatóság,
kamara vagy szakmai
szervezet előtt tett
vagy közjegyző által
hitelesített
nyilatkozatot.
A gazdasági szereplő,
illetve személy
tagállama vagy
letelepedése szerinti
országa illetékes
igazságügyi vagy
közigazgatási
hatósága által
kibocsátott okiratot,
amely igazolja az
említett
követelmények
teljesítését;
Ha az illetékes bíróság
vagy hatóság nem
bocsát ki a 321/2015.
(X.30.) Korm.
rendelet 10.§ (1)
bekezdés a)–c) pontja,
vagy g) pont ga)
alpontja szerinti
kivonatot vagy
igazolást, vagy azok
nem terjednek ki az e
pontokban hivatkozott
esetek mindegyikére,
az ajánlatkérő köteles
elfogadni az
ajánlattevő, illetve
részvételre jelentkező
eskü alatt tett
nyilatkozatát, vagy ha
ilyen nyilatkozat nem
ismert az érintett
országban, az
ajánlattevő, illetve
részvételre jelentkező

62. § (1)
bekezdés g)
pont

formanyomtatvány
III. részének „D”
szakaszában a
vonatkozó pont(ok)
kitöltésével
nyilatkozik

által az illetékes
bíróság, hatóság,
kamara vagy szakmai
szervezet előtt tett
vagy közjegyző által
hitelesített
nyilatkozatot.
A letelepedése
szerinti ország
illetékes hatóságainak
igazolását

Ha az illetékes bíróság
vagy hatóság nem
bocsát ki a 321/2015.
(X.30.) Korm.
rendelet 10.§ (1)
bekezdés a)–c) pontja,
vagy g) pont ga)
alpontja szerinti
kivonatot vagy
igazolást, vagy azok
nem terjednek ki az e
pontokban hivatkozott
esetek mindegyikére,
az ajánlatkérő köteles
elfogadni az
ajánlattevő, illetve
részvételre jelentkező
eskü alatt tett
nyilatkozatát, vagy ha
ilyen nyilatkozat nem
ismert az érintett
országban, az
ajánlattevő, illetve
részvételre jelentkező
által az illetékes
bíróság, hatóság,
kamara vagy szakmai
szervezet előtt tett
vagy közjegyző által
hitelesített
nyilatkozatot

62. § (1)
bekezdés h)
pont

62. § (1)
bekezdés i)
pont ia)-ib)
alpontok
62. § (1)
bekezdés j)
pont

62. § (1)
bekezdés k)
pont ka)
alpont

http://www.kozbeszer
zes.hu/tevekenysegek/
eltiltott-ajanlattevok/

A Közbeszerzési
Döntőbizottság által
alkalmazott eltiltásra
vonatkozóan a kizáró
ok hiányát az
ajánlatkérő a Hatóság
honlapján elérhető
nyilvántartásból
ellenőrzi;
Az ajánlatkérő nem
kérhet külön igazolást,
a kizáró ok hiányának
igazolásaként az
ajánlatkérő köteles
elfogadni az
eljárásban benyújtott
egységes európai
közbeszerzési
dokumentumba foglalt
nyilatkozatot

http://www.kozbeszer
zes.hu/tevekenysegek/
kizart-ajanlattevokhamisadatszolgaltatas/

A Közbeszerzési
Döntőbizottság vagy a
bíróság döntésére
vonatkozóan a kizáró
ok hiányát a Hatóság
honlapján közzétett
adatokból az
ajánlatkérő ellenőrzi;

a formanyomtatvány
III. része „C”
szakaszának
vonatkozó pontjainak
kitöltésével
nyilatkozik

a formanyomtatvány
III. része „C”
szakaszának
vonatkozó pontjainak
kitöltésével
nyilatkozik
a formanyomtatvány
III. része „C”
szakaszának
vonatkozó pontjainak
kitöltésével
nyilatkozik

formanyomtatvány
III. részének „D”
szakaszában a
vonatkozó pont(ok)
kitöltésével
nyilatkozik

Nem szükséges
igazolás benyújtása, a
kizáró ok
megvalósulását az
ajánlatkérő ellenőrzi
az eljárás során;
Az adott eljárásban a
kizáró ok
megvalósulását az
ajánlatkérő ellenőrzi
az eljárás során
Korábbi közbeszerzési
eljárásra vonatkozóan
pedig az ajánlatkérő
köteles elfogadni az
eljárásban benyújtott
egységes európai
közbeszerzési
dokumentumba foglalt
nyilatkozatot;
Az érintett ország
illetékes hatósága által
kiállított adóilletőségigazolást;
Ha az illetékes bíróság
vagy hatóság nem
bocsát ki a 321/2015.

62. § (1)
bekezdés k)
pont kb)
alpont

formanyomtatvány
III. részének „D”
szakaszában a
vonatkozó pont(ok)
kitöltésével
nyilatkozik

(X.30.) Korm.
rendelet 10.§ (1)
bekezdés a)–c) pontja,
vagy g) pont ga)
alpontja szerinti
kivonatot vagy
igazolást, vagy azok
nem terjednek ki az e
pontokban hivatkozott
esetek mindegyikére,
az ajánlatkérő köteles
elfogadni az
ajánlattevő, illetve
részvételre jelentkező
eskü alatt tett
nyilatkozatát, vagy ha
ilyen nyilatkozat nem
ismert az érintett
országban, az
ajánlattevő, illetve
részvételre jelentkező
által az illetékes
bíróság, hatóság,
kamara vagy szakmai
szervezet előtt tett
vagy közjegyző által
hitelesített
nyilatkozatot.
Az ajánlattevő, illetve
részvételre jelentkező
nyilatkozata arról,
hogy olyan
társaságnak minősül-e,
melyet nem jegyeznek
szabályozott tőzsdén
vagy amelyet
szabályozott tőzsdén
jegyeznek; ha az
ajánlattevőt, illetve
részvételre jelentkezőt
nem jegyzik
szabályozott tőzsdén,
akkor a pénzmosásról
szóló törvény 3. § r)
pont ra)–rb) vagy rc)–
rd) alpontja szerint
definiált valamennyi
tényleges tulajdonos
nevének és állandó
lakóhelyének
bemutatását
tartalmazó
nyilatkozatot
szükséges benyújtani;
ha a gazdasági
szereplőnek nincs a
pénzmosásról szóló
törvény 3. § r) pont
ra)–rb) vagy rc)–rd)
alpontja szerinti

tényleges tulajdonosa,
úgy erre vonatkozó
nyilatkozatot
szükséges csatolni;
62. § (1)
bekezdés k)
pont kc)
alpont

formanyomtatvány
III. részének „D”
szakaszában a
vonatkozó pont(ok)
kitöltésével
nyilatkozik

62. § (1)
bekezdés l)
pont

formanyomtatvány
III. részének „D”
szakaszában a
vonatkozó pont(ok)
kitöltésével
nyilatkozik

Az ajánlattevő vagy
részvételre jelentkező
nyilatkozata arról,
hogy van-e olyan jogi
személy vagy
személyes joga szerint
jogképes szervezet,
amely az
ajánlattevőben, illetve
részvételre
jelentkezőben
közvetetten vagy
közvetlenül több, mint
25%-os tulajdoni
résszel vagy szavazati
joggal rendelkezik; ha
van ilyen szervezet, az
ajánlattevő vagy
részvételre jelentkező
azt nyilatkozatban
megnevezi (cégnév,
székhely), továbbá
nyilatkozik, hogy
annak vonatkozásában
a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kc)
alpontjában
hivatkozott kizáró
feltétel nem áll fenn;
http://nyilvantartas.o
mmf.gov.hu

http://www.kozrend.h
u/

62. § (1)
bekezdés m)
pont

62. § (1)
bekezdés n)
pont

a formanyomtatvány
III. része „C”
szakaszának
vonatkozó pontjainak
kitöltésével
nyilatkozik
a formanyomtatvány
III. része „C”
szakaszának

A kizáró okok hiányát
az ajánlatkérő
ellenőrzi a munkaügyi
hatóságnak a
munkaügyi
ellenőrzésről szóló
1996. évi LXXV.
törvény 8/C. §-a
szerint vezetett
nyilvántartásából
nyilvánosságra hozott
adatokból, valamint a
Bevándorlási és
Menekültügyi Hivatal
honlapján közzétett
adatokból;
Nem szükséges
igazolás benyújtása, a
kizáró ok
megvalósulását az
ajánlatkérő ellenőrzi
az eljárás során;
Az ajánlatkérő nem
kérhet külön igazolást,
a kizáró ok hiányának

vonatkozó pontjainak
kitöltésével
nyilatkozik
azzal, hogy ha a
gazdasági szereplő
bírságelengedésben
részesült, vagy az
ajánlat benyújtását
megelőzően a
jogsértést a Gazdasági
Versenyhivatalnak
bejelentette, ezt a
tényt a
formanyomtatványban feltünteti.

62. § (1)
bekezdés o)
pont

a formanyomtatvány
III. része „C”
szakaszának
vonatkozó pontjainak
kitöltésével
nyilatkozik
azzal, hogy ha a
gazdasági szereplő
bírságelengedésben
részesült, vagy az
ajánlat benyújtását
megelőzően a
jogsértést a Gazdasági
Versenyhivatalnak
bejelentette, ezt a
tényt a
formanyomtatványba
n feltünteti.

62. § (1)
bekezdés p)
pont

formanyomtatvány
III. részének „D”
szakaszában a
vonatkozó pont(ok)
kitöltésével
nyilatkozik

http://www.gvh.hu/do
ntesek

igazolásaként az
ajánlatkérő köteles
elfogadni az
eljárásban benyújtott
egységes európai
közbeszerzési
dokumentumba foglalt
nyilatkozatot
Magyarországon
elkövetett korábbi
jogsértés tekintetében
az ajánlatkérő az n)
pontban található
kizáró ok hiányát a
GVH honlapján
található, döntéseket
tartalmazó
adatbázisokból
ellenőrzi;
Az ajánlatkérő nem
kérhet külön igazolást,
a kizáró ok hiányának
igazolásaként az
ajánlatkérő köteles
elfogadni az
eljárásban benyújtott
egységes európai
közbeszerzési
dokumentumba foglalt
nyilatkozatot;

az ajánlatkérő nem
kérhet külön igazolást,
a kizáró ok hiányának
igazolásaként az
ajánlatkérő köteles
elfogadni az
eljárásban benyújtott
egységes európai
közbeszerzési

62. § (1)
bekezdés q)
pont

formanyomtatvány
III. részének „D”
szakaszában a
vonatkozó pont(ok)
kitöltésével
nyilatkozik

62. § (2)
bekezdés a)b) pontok

Kbt. 62. § (1)
bekezdés a) pont aa)–
af) alpontokra, Kbt.
62. § (1) bekezdés a)
pont ag) alpontra,
Kbt. 62. § (1)
bekezdés a) pont ah)
alpontra megtett
nyilatkozat a Kbt. 62.
§ (2) bekezdésében
említett személyekre
is vonatkozik.

http://www.kozbeszer
zes.hu/tevekenysegek/
kbt-62--1-bekezdes-qpont-/

dokumentumba foglalt
nyilatkozatot;
az ajánlatkérő nem
kérhet külön igazolást,
a jogsértés
megtörténtét vagy
annak hiányát a
Hatóság honlapján
közzétett adatokból az
ajánlatkérő ellenőrzi.
a gazdasági szereplő,
illetve személy
tagállama vagy
letelepedése szerinti
országa illetékes
igazságügyi vagy
közigazgatási
hatósága által
kibocsátott okiratot,
amely igazolja az
említett
követelmények
teljesítését;
Ha az illetékes bíróság
vagy hatóság nem
bocsát ki a 321/2015.
(X.30.) Korm.
rendelet 10.§ (1)
bekezdés a)–c) pontja,
vagy g) pont ga)
alpontja szerinti
kivonatot vagy
igazolást, vagy azok
nem terjednek ki az e
pontokban hivatkozott
esetek mindegyikére,
az ajánlatkérő köteles
elfogadni az
ajánlattevő, illetve
részvételre jelentkező
eskü alatt tett
nyilatkozatát, vagy ha
ilyen nyilatkozat nem
ismert az érintett
országban, az
ajánlattevő, illetve
részvételre jelentkező
által az illetékes
bíróság, hatóság,
kamara vagy szakmai
szervezet előtt tett
vagy közjegyző által
hitelesített
nyilatkozatot.

