AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM FORMANYOMTATVÁNYA
Kitöltési útmutató
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a gazdasági szereplő olyan nyilatkozata,
amely a hatóságok vagy harmadik felek által kibocsátott igazolásokat helyettesíti előzetes
bizonyítékként. A 2014/24/EU irányelv 59. cikkében foglaltak szerint ebben a gazdasági
szereplő hivatalosan kinyilvánítja, hogy nincs azon helyzetek egyikében sem, amelyek miatt a
gazdasági szereplőket 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 minősített részvételre jelentkezők számának
korlátozása céljából határoztak meg. Célja a kizárási és a kiválasztási kritériumokhoz
kapcsolódó jelentős számú igazolás, illetve egyéb dokumentum benyújtásának
kötelezettségéből eredő adminisztratív terhek csökkentése.
A nyílt eljárások esetében az ajánlat, továbbá meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás,
versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében a részvételi kérelem mellett a gazdasági
szereplőknek be kell nyújtaniuk a kért információk megadásával kitöltött egységes európai
közbeszerzési dokumentumot is.1 A keretmegállapodásokon alapuló egyes szerződések
kivételével azeljárás nyerteséül kiválasztott ajánlattevőnek be kell nyújtania a naprakész
igazolásokat és kiegészítő dokumentumokat.
Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő az eljárás során bármikor felkérheti
bármelyik ajánlattevőt, hogy nyújtsa be az összes kért igazolást és kiegészítő dokumentumot,
vagy azok egy részét, amennyiben ez az eljárás megfelelő lefolytatásához szükséges.
A gazdasági szereplő kizárható a közbeszerzési eljárásból, vagy ellene a nemzeti jognak
megfelelően vád emelhető, ha az egységes európai közbeszerzési dokumentumban vagy –
általánosabban – a kizárási okok fenn nem állásának és a kiválasztási kritériumok
teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges információk szolgáltatása során hamis nyilatkozatot
tett, információkat tartott vissza, vagy nem tudja bemutatni a megkívánt kiegészítő
dokumentumokat.
A gazdasági szereplők később 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
megfelelő funkciókkal, amelyek e célra rendelkezésre állnak a fent említett elektronikus ESDP
szolgáltatásban. Természetesen lehetőség lesz az információ ismételt felhasználására a
másolás és beillesztés más formáinak segítségével is, például a gazdasági szereplő
informatikai berendezésein (PC-n, táblagépen, szerveren ...) tárolt információ
felhasználásával.
A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (2) bekezdése második albekezdésének megfelelően az
egységes európai közbeszerzési dokumentum kizárólag elektronikus formában fog
rendelkezésre állni, azonban ez legkésőbb 2018. április 18-ig halasztható2. Ez azt jelenti, hogy
legkésőbb 2018. április 18-ig az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak mind
elektronikus, mind pedig papíralapú változatai felhasználhatók. Az említett ESPD-szolgáltatás
minden esetben lehetővé teszi a gazdasági szereplők számára, hogy elektronikusan töltsék
ki az egységes európai közbeszerzési dokumentumukat, lehetővé téve számukra a felkínált
lehetőségek minden előnyének kiaknázását (nem utolsósorban az információ
újrafelhasználását). Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az elektronikus
kommunikációt elhalasztották (amely legkésőbb 2018. április 18-ig szintén lehetséges), az
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Összetettebb a helyzet a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások tekintetében, amelyekről a 2014/24/EU irányelv 32. cikke és a
2014/25/EU irányelv 50. cikke rendelkezik, mivel e rendelkezések igen eltérő valós helyzetekre vonatkoznak.
Egységes európai közbeszerzési dokumentum bekérése szükségtelen adminisztratív terhet jelentene, vagy egyéb tekintetben nem lenne
helyénvaló 1) ahol csak egy, előre meghatározott résztvevő 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 sürgősségi helyzetből 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 árutőzsdén 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 körűen szerepet játszana és azt be kellene kérni a fennmaradó esetekben,
amelyekre az jellemző, hogy egynél több a lehetséges résztvevő, nincs sürgősségi helyzet, és az ügylethez nem kötődnek 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.
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Lásd a 2014/24/EU irányelv 90. cikkének (3) bekezdését.

ESPD-szolgáltatás lehetővé teszi a gazdasági szereplők számára elektronikusan kitöltött
egységes európai közbeszerzési dokumentumuk kinyomtatását papíralapú dokumentumként,
amelyet azután az elektronikus kommunikációtól eltérő módon eljuttathatnak az ajánlatkérő
szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek3.
Az előzőkben említetteknek megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumban
a gazdasági szereplő hivatalosan kinyilvánítja, hogy a vonatkozó kizárási okok nem állnak
fenn, hogy az adott kiválasztási kritériumoknak megfelel, valamint kötelezettséget vállal arra,
hogy megadja az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által kért releváns
információkat.
Amennyiben a közbeszerzések részekre vannak bontva, és a kiválasztási szempontok4
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 kiegészítő iratok5 kiállításáért melyik
hatóság vagy harmadik fél a felelős, továbbá tartalmaznia kell a gazdasági szereplő arra
vonatkozó hivatalos nyilatkozatát, hogy kérésre haladéktalanul be tudja mutatni az említett
kiegészítő iratokat.
Amennyiben a szükséges információ (például erkölcsi bizonyítvány) elektronikus úton
elérhető az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, a gazdasági szereplő
annak érdekében, hogy az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő 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 szereplő hozzájárul ahhoz, hogy az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató
ajánlatkérő a személyes adatok feldolgozásáról szóló 95/46/EK irányelvet6végrehajtó
nemzeti szabályoknak megfelelően hozzáférjen a vonatkozó dokumentumokhoz és
különösen egyes különleges adatokat, például bűncselekményekre, büntetőítéletekre
vagy biztonsági intézkedésekre vonatkozó adatokat tartalmazó dokumentumokhoz.
A 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 64. cikkével összhangban az elismert
gazdasági szereplők hivatalos jegyzékébe felvett vagy közjogi vagy magánjogi szervezetek által
kiállított vonatkozó tanúsítványokkal rendelkező gazdasági szereplő a III–V. részben kért
adatok vonatkozásában benyújthatja az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató
ajánlatkérőnek a hivatalos jegyzékbe való felvételről az illetékes hatóság által kiadott igazolást,
vagy az illetékes tanúsító szervezet által kibocsátott tanúsítványt.
Azon gazdasági szereplőnek, amely egyedül vesz részt és a kiválasztási szempontok
teljesítéséhez nem veszi igénybe más szervezetek kapacitásait, egy egységes európai
közbeszerzési dokumentumot kell kitöltenie.
Azon gazdasági szereplőnek, amely egyedül vesz részt, de a kiválasztási szempontok
teljesítéséhez más szervezet vagy szervezetek kapacitásait veszi igénybe, biztosítania kell, hogy
az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a gazdasági szereplő egységes európai
közbeszerzési dokumentuma mellett kézhez kapjon egy külön egységes európai közbeszerzési
dokumentumot is, amely minden egyes igénybe vett szervezet vonatkozásában tartalmazza
a releváns információkat7.
Végül, amennyiben a közbeszerzési eljárásban gazdasági szereplők egy csoportja – adott
esetben ideiglenes társulás keretében – együttesen vesz részt, a II–V. részben foglalt
információk tekintetében minden egyes részt vevő gazdasági szereplőnek külön egységes
európai közbeszerzési dokumentumot kell benyújtania.
Minden olyan esetben, amikor a gazdasági szereplő igazgatói, vezetői vagy felügyelői
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
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Pdf fájlként is el tudják készíteni egységes európai közbeszerzési dokumentumukat, amely elektronikus úton mellékletként
elküldhető. Ahhoz, hogy a gazdasági szereplők a későbbiekben újra fel tudjákhasználni azinformációt, a kitöltött egységes európai
közbeszerzési dokumentumot megfelelő elektronikus formában kell elmenteniük (mint pl. .xml).
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Ez az eset lehetséges a legkisebb előírt árbevételnél, amelyet ilyen esetekben az egyes részek legnagyobb becsült értékének
függvényében kell megállapítani.
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Kivéve, ha az ajánlatkérő szervek vagy a közszolgáltató ajánlatkérők jelezték, hogy a követelmények teljesítéséről az első
alkalommal elegendő az általános információ („igen”/„nem”). Erről a lehetőségről a további magyarázatot lásd lent.
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egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).
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Lásd a II. rész C. szakaszát.

közbeszerzési dokumentumot a nemzeti szabályoktól függően, beleértve az adatvédelemre
vonatkozó szabályokat.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum aláírását (aláírásait) illetően felhívjuk a
figyelmet, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon előfordulhat, 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)8.
Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió
Hivatalos Lapjában tették közzé, a I. részben előírt 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
ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az
információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását. Az
egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb
információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a következő részekből és szakaszokból áll:
I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató
ajánlatkérőre vonatkozó információk
II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk
III. rész: Kizárási okok:
–
A: Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok (a 2014/24/EU
irányelv 57. cikkének (1) bekezdése értelmében alkalmazásuk kötelező. A
2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) bekezdése értelmében alkalmazásuk az
ajánlatkérő szervek számára is kötelező, míg azok a közszolgáltató
ajánlatkérők, amelyek nem ajánlatkérő szervek, dönthetnek úgy, hogy
alkalmazzák ezeket a kizárási szempontokat).
–
B: Adófizetési vagy a társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó
kötelezettség megszegésével kapcsolatos okok (jogerős és kötelező
határozat esetén alkalmazásuk a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (2)
bekezdése értelmében kötelező. Ugyanilyen feltételekkel alkalmazásuk az
ajánlatkérő szervek számára is kötelező a 2014/25/EU irányelv 80. cikkének
(1) bekezdése értelmében, míg azok a közszolgáltató ajánlatkérők, amelyek nem
ajánlatkérő szervek, dönthetnek úgy, hogy alkalmazzák ezeket a kizárási
okokat). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyes tagállamok nemzeti joga nem
jogerős és kötelező határozatok esetén is kötelezővé teheti
alkalmazásukat.).
–
C:
Fizetésképtelenséggel,
összeférhetetlenséggel
vagy
szakmai
kötelességszegéssel kapcsolatos okok (lásd a 2014/24/EU 57. cikkének
(4) bekezdését) (olyan esetek, amelyekben a gazdasági szereplők kizárhatók;
tagállamuk kötelezővé teheti ezen okok alkalmazását az ajánlatkérő szervek
számára. A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) bekezdése alapján minden
közszolgáltató ajánlatkérő, függetlenül attól, hogy ajánlatkérő szerv-e,
eldöntheti, hogy alkalmazza-e ezeket a kizárási okokat, vagy tagállamuk
előírhatja számukra ezek alkalmazását).
–
D: Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató
ajánlatkérő tagállamának nemzeti jogszabályaiban előírt kizárási okok
IV. rész: Kiválasztási kritériumok9:
–
α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése
–
A: Alkalmasság
–
B: Gazdasági és pénzügyi helyzet
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Például, ha az ajánlatot és az azt kísérő egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyílt eljárásban olyan e-mail útján küldik
el, amely a szükséges típusú elektronikus aláírással van ellátva, akkor előfordulhat, 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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szervek-e – eldönthetik, hogy alkalmazzák-e a 2014/24/EU irányelv 58. cikkében előírt kiválasztási szempontokat (IV. rész, A., B. és C.
szakasz).

C: Technikai és szakmai alkalmasság
D: Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési
szabványok1011
V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának
csökkentése12
VI. rész: Záró nyilatkozat
–
–

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltését az alábbiak szerint kérjük:
A kizáró okok igazolásával kapcsolatos kötelezettség teljesítésére az Európai Bizottság által
erre vonatkozóan létrehozott web-felület is használható. Az elektronikus formanyomtatványmintaelérhetősége:http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/?uri=CELEX:32016R0007.
Ismereteink aszerint az európai egységes kitöltő program még nem működik, ezért a
nyomtatvány szerkeszthető formátumban található meg a dokumentációban.
Az ajánlatkérő az e felhívásban és a hivatkozott dokumentumban meghatározott
információkon kívül kéri, hogy az ajánlattevő a formanyomtatványon tüntesse fel az ajánlat
benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik (de
a teljesítéshez igénybe veszi), valamint ajánlatkérő kifejezetten kéri, hogy ezen alvállalkozók
esetében Ajánlattevő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum II. D szakaszában
szereplő információn kívül a II. rész A, es B szakaszában és a III. részben előirt
információt mindegyik érintett alvállalkozóra nézve szíveskedjék kitölteni.
A kizáró okok igazolása kapcsán a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 2-16.§ megfelelően
alkalmazandó:
2. § (1) Az ajánlatkérő a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban
köteles a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában rendelkezésre
bocsátani az adott eljáráshoz tartozó egységes európai közbeszerzési dokumentum mintáját,
amely tartalmazza
a) az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa (a továbbiakban:
formanyomtatvány) I. részében megkövetelt, az eljárás azonosítását szolgáló adatokat, illetve
hirdetmény közzététele esetén az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelenő hirdetmény
azonosító számát,
b) az eljárás során alkalmazandó kizáró okokat,
c) az eljárás során megkövetelt alkalmassági követelményeket, kivéve, ha az ajánlatkérő az (5)
bekezdés alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítésére az Európai Bizottság által erre
vonatkozóan létrehozott webfelület is használható. Ilyen esetben az ajánlatkérőnek a
közbeszerzési dokumentumokban meg kell adnia az elektronikus formanyomtatvány minta
elérhetőségét.
(3) Az ajánlatkérő az (1) bekezdésben meghatározott információkon kívül kérheti, hogy az
ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a formanyomtatványon tüntesse fel
a) az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek
a kapacitásaira nem támaszkodik,
b) az eljárásban esetlegesen előírt minőségbiztosítási és környezetvédelmi vezetési
szabványoknak való megfelelés tényét és módját.
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A 2014/25/EU irányelv nem írja elő kifejezetten a közszolgáltató ajánlatkérők számára az egységes európai közbeszerzési
dokumentum alkalmazását minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok tekintetében (IV. rész, D. szakasz),
azonban ezt gyakorlati okoknál fogva lehetővé kell tenni, mivel a 2014/24/EU irányelv 62. cikke és a 2014/25/EU irányelv 81. cikke lényegében
ugyanaz.
11
A 2014/25/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdése és 78. cikkének (1) bekezdése értelmében a közszolgáltató ajánlatkérőknek
objektív szabályok és szempontok alapján kell kiválasztaniuk a résztvevőket. A fent leírtak szerint ezek bizonyos esetekben lehetnek a
2014/24/EU irányelvben előírt 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 ajánlatkérőre vagy egy adott közbeszerzési
eljárásra. Az ilyen esetekhez azonban nem alkalmazható az egységes formanyomtatvány.
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A 2014/25/EU irányelv nem írja elő kifejezetten a közszolgáltató ajánlatkérők számára az egységes európai közbeszerzési
dokumentum alkalmazását az alkalmasnak minősítettrészvételre jelentkezők számának csökkentése tekintetében (V. rész), azonban ezt
gyakorlati okoknál fogva lehetővé kell tenni, mivel a 2014/24/EU irányelv 65. cikke és a 2014/25/EU irányelv 78. cikkének (2) bekezdése
előírja, hogy e részvevők számának bármilyen csökkentését objektív és megkülönböztetésmentes szempontok vagy szabályok alapján kell
végezni.

(4) Az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásakor a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag)
alpontjában, illetve e), f), g), k), l) és p) pontjában, valamint ha az ajánlatkérő ezt előírja, a 63.
§ (1) bekezdés d) pontjában említett kizáró okokat a formanyomtatvány III. részének „D”
szakaszában kell feltüntetni.
(5) Az (1) bekezdés c) pontja esetében az ajánlatkérő a formanyomtatványban megjelöli, hogy
az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja-e az érintett gazdasági szereplő
egyszerű nyilatkozatát, vagy kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes
információk megadását. Ha az ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az
alkalmassági követelményeket nem kell a formanyomtatványban feltüntetni. Részletes
információk kérése esetén a megkövetelt alkalmassági követelményeket pontosan fel kell
tüntetni a formanyomtatványban.
3. § (1) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az ajánlatával vagy részvételi jelentkezésével
együtt benyújtja a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt, a 4-7.
§-nak és az ajánlatkérő által a 2. §-nak megfelelően kért módon kitöltött formanyomtatványt.
A 2. § (2) bekezdés alkalmazása esetén a gazdasági szereplő a formanyomtatványt az Európai
Bizottság által létrehozott webfelületen tölti ki, majd az így kitöltött és aláírt dokumentumot
nyújtja be az ajánlatkérőnek. Ha az ajánlatkérő a Kbt. 41. § (6) bekezdése alapján lehetővé
teszi az eljárási cselekmények elektronikus úton történő gyakorlását, a formanyomtatványt
elektronikus formában, a Kbt. 41. § (4) bekezdésének megfelelően is be lehet nyújtani.
(2) Ha egy ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek
más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett
szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat
is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek
az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
(3) Közös ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés esetén a közös ajánlattevők vagy részvételre
jelentkezők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
4. § (1) Az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő a formanyomtatvány benyújtásával a következő módon igazolja előzetesen
a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát:
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) pontah) 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) és p) 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.
5. § (1) A Kbt. 65. § (1) bekezdésében említett alkalmassági követelmények előzetes igazolása
érdekében az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő a formanyomtatvány IV. részét az ajánlatkérő által a 2. § (5) bekezdése
szerint előírt módon köteles kitölteni.
(2) Ha az ajánlatkérő a több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában meghatározta az
ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők keretszámát, és meghatározta az alkalmas
jelentkezők közötti rangsorolás módját, az érintett gazdasági szereplő a formanyomtatvány V.
szakaszát is kitölti.

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.
2) A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. és
IV. Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult.
7. § (1) A gazdasági szereplők az adott eljárás során benyújtott formanyomtatványban
található információkat másik közbeszerzési eljárásban is felhasználhatják, ha az abban
foglalt információk továbbra is megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által
a másik eljárásban megkövetelt információkat.
(2) A formanyomtatvány újbóli felhasználása esetén a gazdasági szereplő köteles a
formanyomtatvány I. részében található adatokat az új eljárásnak megfelelően frissíteni és
nyilatkozni arról, hogy az abban található adatok továbbra is megfelelnek a valóságnak. Ebben
az esetben a gazdasági szereplő köteles a VI. részben található nyilatkozatokat is újból
megtenni.

