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1. MELLÉKLET
Kitöltési útmutató
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a gazdasági szerepl olyan nyilatkozata, amely a
hatóságok vagy harmadik felek által kibocsátott igazolásokat helyettesíti el zetes bizonyítékként. A
2014/24/EU irányelv 59. cikkében foglaltak szerint ebben a gazdasági szerepl hivatalosan
kinyilvánítja, hogy nincs azon helyzetek egyikében sem, amelyek miatt a gazdasági szerepl ket ki kell,
illetve ki lehet zárni; hogy megfelel a vonatkozó kiválasztási szempontoknak, és adott esetben megfelel
az objektív szabályoknak és kritériumoknak, amelyeket a részvételre felhívandó, alkalmasnak min sített
részvételre jelentkez k számának korlátozása céljából határoztak meg. Célja a kizárási és a kiválasztási
kritériumokhoz kapcsolódó jelent s számú igazolás, illetve egyéb dokumentum benyújtásának
kötelezettségéb l ered adminisztratív terhek csökkentése.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltése során a gazdasági szerepl k feladatát
megkönnyítend a tagállamok útmutatót bocsáthatnak ki az egységes európai közbeszerzési
dokumentum használatáról, például jelezve, hogy a nemzeti jog mely rendelkezései relevánsak a III.
rész A. szakaszára1 vonatkozóan, hogy az elismert gazdasági szerepl k hivatalos jegyzéke vagy azzal
egyenérték igazolás esetleg nem létezik, vagy ilyet nem bocsátanak ki egy adott tagállamban, vagy
pontosítva, hogy mely hivatkozásokat és információkat kell megadni ahhoz, hogy az ajánlatkér szervek
vagy a közszolgáltató ajánlatkér k elektronikusan hozzáférjenek egy adott igazoláshoz.
Egy adott közbeszerzési eljárás dokumentációjának elkészítése során az ajánlatkér szerveknek és a
közszolgáltató ajánlatkér knek az eljárást megindító felhívásban, az eljárást megindító felhívásban
hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban vagy a szándék meger sítésére vonatkozó felhívásban
jelezniük kell, hogy mely információkat fogják bekérni a gazdasági szerepl kt l, beleértve annak
egyértelm kijelentését, hogy a II. és III. részben meghatározott információt 2 meg kell adni vagy nem
kell megadni azon alvállalkozók tekintetében, amelyek kapacitásait a gazdasági szerepl nem veszi
igénybe3. Azáltal is megkönnyíthetik a gazdasági szerepl k feladatát, hogy ezt az információt
közvetlenül az egységes európai közbeszerzési dokumentum elektronikus változatában jelzik, például
az ESPD-szolgáltatás felhasználásával (https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/ecertis2/resources/espd/index.html4), amelyet a Bizottság szervezeti egységei díjmentesen
fognak az ajánlatkér szervezetek, a közszolgáltató ajánlatkér k, a gazdasági szerepl k, az elektronikus
szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére bocsátani.
A nyílt eljárások esetében az ajánlat, továbbá meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd
és innovációs partnerség esetében a részvételi kérelem mellett a gazdasági szerepl knek be kell
nyújtaniuk a kért információk megadásával kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot is. 5
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Például hogy annak a gazdasági szerepl nek, akit elítéltek a nemzeti büntet törvénykönyv x, y és z cikke
alapján, err l nyilatkoznia kell a b nszervezetben vagy pénzmosásban való részvételért kapott ítélettel
kapcsolatos információ kitöltése során...
Kizárási okokra vonatkozó információ.
Lásd a 2014/24/EU irányelv 71. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdését, és a 2014/25/EU irányelv
88. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdését
Ez a fejlesztés alatt álló el zetes verzió linkje. Amikor rendelkezésre áll a teljes kész verzió, annak linkje
kerül feltüntetésre, vagy egyéb módon elérhet lesz.
Összetettebb a helyzet a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások tekintetében, amelyekr l a
2014/24/EU irányelv 32. cikke és a 2014/25/EU irányelv 50. cikke rendelkezik, mivel e rendelkezések
igen eltér valós helyzetekre vonatkoznak.
Egységes európai közbeszerzési dokumentum bekérése szükségtelen adminisztratív terhet jelentene, vagy
egyéb tekintetben nem lenne helyénvaló 1) ahol csak egy, el re meghatározott résztvev lehetséges (a
két irányelvet tekintve, a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének b) pontja, (3) bekezdésének b)
és d) pontja, valamint (5) bekezdése, illetve a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének c), e), f) és i) pontja), és
2) a sürg sségi helyzetb l adódóan (a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének c) pontja, illetve
a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének d) és h) pontja) vagy árut zsdén jegyzett és vásárolt áruk esetében
az ügylet egyéni sajátosságai miatt (a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (3) bekezdésének c) pontja és a
2014/25/EU irányelv 50. cikkének g) pontja).
Másrészt az egységes európai közbeszerzési dokumentum teljes kör en szerepet játszana és azt be kellene
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A keretmegállapodásokon alapuló egyes szerz dések kivételével az eljárás nyerteséül kiválasztott
ajánlattev nek be kell nyújtania a naprakész igazolásokat és kiegészít dokumentumokat.
A tagállamok szabályozhatják, vagy az ajánlatkér szervekre és a közszolgáltató ajánlatkér kre
hagyhatják annak eldöntését, hogy használják-e az egységes európai közbeszerzési dokumentumot
olyan közbeszerzési eljárások részeként is, amelyek nem, vagy nem teljesen tartoznak a 2014/24/EU
vagy a 2014/25/EU irányelv hatálya alá, például a vonatkozó értékhatár alatti beszerzéseknél, vagy a
szociális és egyéb meghatározott szolgáltatásokra vonatkozó különös szabályok hatálya alá tartozó
beszerzéseknél (a továbbiakban: az enyhébb szabályozás)6. Hasonlóképpen a tagállamok
szabályozhatják, vagy az ajánlatkér szervekre és a közszolgáltató ajánlatkér kre hagyhatják annak
eldöntését, hogy használják-e az egységes európai közbeszerzési dokumentumot koncessziós
szerz dések odaítélésével kapcsolatban is, attól függetlenül, hogy azok a 2014/23/EU irányelv7 hatálya
alá tartoznak-e.
Az ajánlatkér szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkér az eljárás során bármikor felkérheti bármelyik
ajánlattev t, hogy nyújtsa be az összes kért igazolást és kiegészít dokumentumot, vagy azok egy részét,
amennyiben ez az eljárás megfelel lefolytatásához szükséges.
A gazdasági szerepl kizárható a közbeszerzési eljárásból, vagy ellene a nemzeti jognak megfelel en
vád emelhet , ha az egységes európai közbeszerzési dokumentumban vagy – általánosabban – a kizárási
okok fenn nem állásának és a kiválasztási kritériumok teljesülésének ellen rzéséhez szükséges
információk szolgáltatása során hamis nyilatkozatot tett, információkat tartott vissza, vagy nem tudja
bemutatni a megkívánt kiegészít dokumentumokat.
A gazdasági szerepl k kés bb is felhasználhatják azt az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban megadott információt, amelyet egy korábbi közbeszerzési eljárásban már megadtak,
amennyiben az információ továbbra is helytálló és releváns. Ennek a legkönnyebb módja, az információ
beillesztése az új egységes európai közbeszerzési dokumentumba a megfelel funkciókkal, amelyek e
célra rendelkezésre állnak a fent említett elektronikus ESDP szolgáltatásban. Természetesen lehet ség
lesz az információ ismételt felhasználására a másolás és beillesztés más formáinak segítségével is,
például a gazdasági szerepl informatikai berendezésein (PC-n, táblagépen, szerveren ...) tárolt
információ felhasználásával.
A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (2) bekezdése második albekezdésének megfelel en az egységes
európai közbeszerzési dokumentum kizárólag elektronikus formában fog rendelkezésre állni, azonban
ez legkés bb 2018. április 18-ig halasztható8. Ez azt jelenti, hogy legkés bb 2018. április 18-ig az
egységes európai közbeszerzési dokumentumnak mind elektronikus, mind pedig papíralapú változatai
felhasználhatók. Az említett ESPD-szolgáltatás minden esetben lehet vé teszi a gazdasági

szerepl k számára, hogy elektronikusan töltsék ki az egységes európai közbeszerzési
dokumentumukat, lehet vé téve számukra a felkínált lehet ségek minden el nyének
kiaknázását (nem utolsósorban az információ újrafelhasználását). Olyan közbeszerzési
eljárásoknál, amelyekben az elektronikus kommunikációt elhalasztották (amely legkés bb 2018. április
18-ig szintén lehetséges), az ESPD-szolgáltatás lehet vé teszi a gazdasági szerepl k számára
elektronikusan kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumuk kinyomtatását papíralapú
dokumentumként, amelyet azután az elektronikus kommunikációtól eltér módon eljuttathatnak az
ajánlatkér szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkér nek9.
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kérni a fennmaradó esetekben, amelyekre az jellemz , hogy egynél több a lehetséges résztvev , nincs
sürg sségi helyzet, és az ügylethez nem köt dnek egyéni sajátosságok; ez érvényesül a 2014/24/EU
irányelv 32. cikke (2) bekezdésének a) pontja, (3) bekezdésének a) pontja és (4) bekezdése, valamint a
2014/25/EU irányelv 50. cikkének a), b) és j) pontja tekintetében.
A 2014/24/EU irányelv 74–77. cikke, és a 2014/25/EU irányelv 91–94. cikke.
Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/23/EU irányelve a koncessziós szerz désekr l
(HL L 94., 2014.3.28., 1. o.).
Lásd a 2014/24/EU irányelv 90. cikkének (3) bekezdését.
Pdf fájlként is el tudják készíteni egységes európai közbeszerzési dokumentumukat, amely elektronikus
úton mellékletként elküldhet . Ahhoz, hogy a gazdasági szerepl k a kés bbiekben újra fel tudják
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Az el kben említetteknek megfelel en az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a
gazdasági szerepl hivatalosan kinyilvánítja, hogy a vonatkozó kizárási okok nem állnak fenn, hogy az
adott kiválasztási kritériumoknak megfelel, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy megadja az
ajánlatkér szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkér által kért releváns információkat.
Amennyiben a közbeszerzések részekre vannak bontva, és a kiválasztási szempontok10 részenként
változnak, az egységes európai közbeszerzési dokumentumot mindegyik részre vonatkozóan ki kell
tölteni (vagy a részek olyan csoportjára, amelyekre ugyanazon kiválasztási szempontok vonatkoznak).
A nyilatkozatnak emellett tartalmaznia kell, hogy a kiegészít iratok11 kiállításáért melyik hatóság vagy
harmadik fél a felel s, továbbá tartalmaznia kell a gazdasági szerepl arra vonatkozó hivatalos
nyilatkozatát, hogy kérésre haladéktalanul be tudja mutatni az említett kiegészít iratokat.
Az ajánlatkér szervek vagy közszolgáltató ajánlatkér k dönthetnek úgy, vagy a tagállamok
el írhatják12 számukra, hogy a kiválasztási szempontokról el írt információt egyetlen kérdésre
korlátozzák arra vonatkozóan, hogy a gazdasági szerepl k megfelelnek-e az el írt kiválasztási
szempontoknak, igen vagy nem. Bár ezt további információ és/vagy dokumentáció bekérése követheti,
körültekint en el kell kerülni azt, hogy túlzott adminisztratív terheket rójanak a gazdasági szerepl kre
azáltal, hogy egy adott közbeszerzési eljárásban minden résztvev l szisztematikusan bekérik a
tanúsítványokat vagy egyéb igazolásokat, illetve az olyan gyakorlatot, amelynek során megkülönböztet
módon azonosítják be azokat a gazdasági szerepl ket, amelyekt l ilyen dokumentációt kérnek.
Az ajánlatkér szervek és a közszolgáltató ajánlatkér k azon kötelezettsége, hogy az érintett
dokumentációt bármely tagállamban közvetlenül a díjmentes nemzeti adatbázishoz történ
hozzáféréssel szerezzék be, akkor is fennáll, amikor a kiválasztási szempontokra kezdetben bekért
információ az igen vagy nem válaszra szorítkozott. Ha ilyen elektronikus dokumentációt kérnek, akkor
a gazdasági szerepl k az érintett dokumentáció beszerzéséhez szükséges információt a kiválasztási
szempontok ellen rzésekor fogják megadni az ajánlatkér szervnek vagy a közszolgáltató
ajánlatkér nek, nem pedig közvetlenül az egységes európai közbeszerzési dokumentumban.
Amennyiben a szükséges információ (például erkölcsi bizonyítvány) elektronikus úton elérhet az
ajánlatkér szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkér számára, a gazdasági szerepl annak érdekében,
hogy az ajánlatkér szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkér hozzáférjen ezekhez az információkhoz,
közölheti az információ elérési útját (meg kell adnia az adatbázis nevét, internetcímét, a keresett adat
nyilvántartási számát stb.). Ennek közlésével a gazdasági szerepl hozzájárul ahhoz, hogy az
ajánlatkér szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkér a személyes adatok feldolgozásáról szóló
95/46/EK irányelvet13 végrehajtó nemzeti szabályoknak megfelel en hozzáférjen a vonatkozó
dokumentumokhoz és különösen egyes különleges adatokat, például b ncselekményekre,
büntet ítéletekre vagy biztonsági intézkedésekre vonatkozó adatokat tartalmazó
dokumentumokhoz.
A 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 64. cikkével összhangban az elismert gazdasági
szerepl k hivatalos jegyzékébe felvett vagy közjogi vagy magánjogi szervezetek által kiállított
vonatkozó tanúsítványokkal rendelkez gazdasági szerepl a III–V. részben kért adatok vonatkozásában
benyújthatja az ajánlatkér szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkér nek a hivatalos jegyzékbe való
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használni az információt, a kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot megfelel
elektronikus formában kell elmenteniük (mint pl. .xml).
Ez az eset lehetséges a legkisebb el írt árbevételnél, amelyet ilyen esetekben az egyes részek legnagyobb
becsült értékének függvényében kell megállapítani.
Kivéve, ha az ajánlatkér szervek vagy a közszolgáltató ajánlatkér k jelezték, hogy a követelmények
teljesítésér l az els alkalommal elegend az általános információ („igen”/„nem”). Err l a lehet ségr l a
további magyarázatot lásd lent.
Az ilyen el írások lehetnek általános jelleg ek, vagy szorítkozhatnak csak bizonyos helyzetekre, pl. csak
nyílt eljárásoknál, vagy kétszakaszos eljárásoknál csak akkor, amikor minden részvételre jelentkez t
felhívnak a részvételre.
Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok
feldolgozása vonatkozásában az egyének védelmér l és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281.,
1995.11.23., 31. o.).
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felvételr l az illetékes hatóság által kiadott igazolást, vagy az illetékes tanúsító szervezet által
kibocsátott tanúsítványt.
Azon gazdasági szerepl nek, amely egyedül vesz részt és a kiválasztási szempontok teljesítéséhez nem
veszi igénybe más szervezetek kapacitásait, egy egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell
kitöltenie.
Azon gazdasági szerepl nek, amely egyedül vesz részt, de a kiválasztási szempontok teljesítéséhez más
szervezet vagy szervezetek kapacitásait veszi igénybe, biztosítania kell, hogy az ajánlatkér szerv vagy
a közszolgáltató ajánlatkér a gazdasági szerepl egységes európai közbeszerzési dokumentuma mellett
kézhez kapjon egy külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot is, amely minden egyes
igénybe vett szervezet vonatkozásában tartalmazza a releváns információkat14.
Végül, amennyiben a közbeszerzési eljárásban gazdasági szerepl k egy csoportja – adott esetben
ideiglenes társulás keretében – együttesen vesz részt, a II–V. részben foglalt információk tekintetében
minden egyes részt vev gazdasági szerepl nek külön egységes európai közbeszerzési
dokumentumot kell benyújtania.
Minden olyan esetben, amikor a gazdasági szerepl igazgatói, vezet i vagy felügyel i testületének
egynél több tagja van, illetve e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra, vagy annak
kontrolljára vonatkozó jogkörrel egynél több személy rendelkezik, lehetséges, hogy mindegyiküknek
alá kell írnia ugyanazon egységes európai közbeszerzési dokumentumot a nemzeti szabályoktól
függ en, beleértve az adatvédelemre vonatkozó szabályokat.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum aláírását (aláírásait) illet en felhívjuk a figyelmet,
hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon el fordulhat, hogy nem szükséges aláírás,
amennyiben az egységes európai közbeszerzési dokumentumot egy dokumentum csomag részeként
küldik el, amelynek hitelességét és sértetlenségét a küldés módjánál megkövetelt aláírás(ok) biztosítja
(biztosítják)15.
Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió
Hivatalos Lapjában tették közzé, a I. részben el írt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy
a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési
dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez.
Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkér
szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkér nek kell kitöltenie az információt, amely lehet vé teszi
a közbeszerzési eljárás egyértelm azonosítását. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum
minden szakaszában az összes egyéb információt a gazdasági szerepl nek kell kitöltenie.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a következ részekb l és szakaszokból áll:
–

I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkér szervre vagy a közszolgáltató
ajánlatkér re vonatkozó információk

–

II. rész: A gazdasági szerepl re vonatkozó információk

–

III. rész: Kizárási okok:
–

14
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A: Büntet eljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok (a 2014/24/EU irányelv
57. cikkének (1) bekezdése értelmében alkalmazásuk kötelez . A 2014/25/EU irányelv
80. cikkének (1) bekezdése értelmében alkalmazásuk az ajánlatkér szervek számára

Lásd a II. rész C. szakaszát.
Például, ha az ajánlatot és az azt kísér egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyílt eljárásban
olyan e-mail útján küldik el, amely a szükséges típusú elektronikus aláírással van ellátva, akkor
el fordulhat, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon további aláírás(ok) nem
szükséges(ek). Az is lehetséges, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon elektronikus
aláírás sem szükséges, amennyiben az egységes európai közbeszerzési dokumentum elektronikus
közbeszerzési platformba van illesztve, és a platform használatához elektronikus hitelesítésre van
szükség.
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is kötelez , míg azok a közszolgáltató ajánlatkér k, amelyek nem ajánlatkér szervek,
dönthetnek úgy, hogy alkalmazzák ezeket a kizárási szempontokat).

–

–

B: Adófizetési vagy a társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó
kötelezettség megszegésével kapcsolatos okok (joger s és kötelez határozat esetén
alkalmazásuk a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (2) bekezdése értelmében kötelez .
Ugyanilyen feltételekkel alkalmazásuk az ajánlatkér szervek számára is kötelez a
2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) bekezdése értelmében, míg azok a
közszolgáltató ajánlatkér k, amelyek nem ajánlatkér szervek, dönthetnek úgy, hogy
alkalmazzák ezeket a kizárási okokat). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyes
tagállamok nemzeti joga nem joger s és kötelez határozatok esetén is kötelez vé
teheti alkalmazásukat.).

–

C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel
kapcsolatos okok (lásd a 2014/24/EU 57. cikkének (4) bekezdését) (olyan esetek,
amelyekben a gazdasági szerepl k kizárhatók; tagállamuk kötelez vé teheti ezen okok
alkalmazását az ajánlatkér szervek számára. A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1)
bekezdése alapján minden közszolgáltató ajánlatkér , függetlenül attól, hogy
ajánlatkér szerv-e, eldöntheti, hogy alkalmazza-e ezeket a kizárási okokat, vagy
tagállamuk el írhatja számukra ezek alkalmazását).

–

D: Egyéb, adott esetben az ajánlatkér szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkér
tagállamának nemzeti jogszabályaiban el írt kizárási okok

IV. rész: Kiválasztási kritériumok16:
–

: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése

–

A: Alkalmasság

–

B: Gazdasági és pénzügyi helyzet

–

C: Technikai és szakmai alkalmasság

–

D: Min ségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok17 18

–

V. rész: Az alkalmasnak min sített részvételre jelentkez k számának csökkentése19

–

VI. rész: Záró nyilatkozat

16

17

18

19

A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (2) bekezdése alapján a közszolgáltató ajánlatkér k – függetlenül
attól, hogy ajánlatkér szervek-e – eldönthetik, hogy alkalmazzák-e a 2014/24/EU irányelv 58. cikkében
el írt kiválasztási szempontokat (IV. rész, A., B. és C. szakasz).
A 2014/25/EU irányelv nem írja el kifejezetten a közszolgáltató ajánlatkér k számára az egységes
európai közbeszerzési dokumentum alkalmazását min ségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi
vezetési szabványok tekintetében (IV. rész, D. szakasz), azonban ezt gyakorlati okoknál fogva lehet vé
kell tenni, mivel a 2014/24/EU irányelv 62. cikke és a 2014/25/EU irányelv 81. cikke lényegében
ugyanaz.
A 2014/25/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdése és 78. cikkének (1) bekezdése értelmében a
közszolgáltató ajánlatkér knek objektív szabályok és szempontok alapján kell kiválasztaniuk a
résztvev ket. A fent leírtak szerint ezek bizonyos esetekben lehetnek a 2014/24/EU irányelvben el írt
szempontok, vagy lényegileg azonos rendelkezéseket foglalhatnak magukba (lásd a 9. és a 11.
lábjegyzetet). Az objektív szabályok és szempontok azonban szintén vonatkozhatnak egy adott
közszolgáltató ajánlatkér re vagy egy adott közbeszerzési eljárásra. Az ilyen esetekhez azonban nem
alkalmazható az egységes formanyomtatvány.
A 2014/25/EU irányelv nem írja el kifejezetten a közszolgáltató ajánlatkér k számára az egységes
európai közbeszerzési dokumentum alkalmazását az alkalmasnak min sített részvételre jelentkez k
számának csökkentése tekintetében (V. rész), azonban ezt gyakorlati okoknál fogva lehet vé kell tenni,
mivel a 2014/24/EU irányelv 65. cikke és a 2014/25/EU irányelv 78. cikkének (2) bekezdése el írja, hogy
e részvev k számának bármilyen csökkentését objektív és megkülönböztetésmentes szempontok vagy
szabályok alapján kell végezni.
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