Egységes európai közbeszerzési
dokumentum (ESPD)
I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre
vagy a közszolgáltató ajánlatkérőre vonatkozó információk
Közzétételre vonatkozó információk

Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást

az Európai Unió Hivatalos Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ
automatikusan beolvasásra kerül, feltéve, hogy a fent említett elektronikus

ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum

kitöltéséhez. Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó hirdetmény
hivatkozási adatai:

Hirdetmény száma
18-167899-001

A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatában:
2018/S 075-166378
HL S URL

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:166378-2018:TEXT:HU:HTML
National Official Journal
-

Amennyiben az Európai Unió Hivatalos Lapjában nincs közzétéve a közbeszerzési
eljárást megindító hirdetmény, az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató

ajánlatkérőnek meg kell adnia azokat az információkat, amelyek lehetővé teszik

a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását (pl. a nemzeti szintű közzététel
hivatkozási adatait)

A beszerző azonosítása
Hivatalos név:

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Ország:

Magyarország
A közbeszerzési eljárásra vonatkozó információk
Type of procedure
Open procedure
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Ajánlatkérő:

Veleszületett vérzékenységre,külföldi plazmából előállított,haemofilia A-ban

nagytisztaságú VIII. faktor koncentrátum,ITI kezelésre alkalmas vWillebrand faktor
tartalommal,ITI alatt álló betegeknek
Rövid leírás:

A veleszületett vérzékenység kezelésére szolgáló külföldi plazmából előállításra

kerülő, haemofilia A kezelésére szolgáló nagytisztaságú VIII. faktor koncentrátum,
ITI kezelésre alkalmas Von Willebrand faktor tartalmú készítmény(ATC kód:

B02BD02) beszerzése folyamatban lévő ITI kezelés alatt álló betegek részére.
Mennyiség 16 000 000 NE.

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által a fájlhoz
rendelt hivatkozási szám (adott esetben):
F082/1-14/2018

II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk
A: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk
Név:
-

Utca és házszám:
-

Irányítószám:
-

Város:
-

Ország:
---

Internetcím (adott esetben):
-

E-mail cím:
-

Telefon:
-

Kapcsolattartó személy vagy személyek:
-

Héaazonosító szám (uniós adószám), adott esetben:
-
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Ha nincs héaazonosító szám, más nemzeti azonosító számot tüntessen
fel, ha és ahol szükséges.
-

A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy középvállalkozás?
❍ Igen

❍ Nem

Csak ha a közbeszerzés fenntartott: A gazdasági szereplő védett műhely,
szociális vállalkozás vagy védett munkahely-teremtési programok
keretében fogja teljesíteni a szerződést?
❍ Igen

❍ Nem

Mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók
százalékos aránya?
-

Ha szükséges, kérjük, jelölje, hogy az érintett munkavállalók a

fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók valamely
konkrét kategóriájába tartoznak-e.
-

Adott esetben a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági

szereplők hivatalos jegyzékében, vagy rendelkezik-e azzal egyenértékű
igazolással (pl. nemzeti (elő)minősítési rendszer keretében)?
❍ Igen

❍ Nem
• Kérjük, válaszolja meg e szakasz további részeit, e rész B. szakaszát és

amennyiben releváns, e rész C. szakaszát, adott esetben töltse ki az V. részt,
valamint mindenképpen töltse ki és írja alá a VI. részt.

a) Kérjük, adott esetben adja meg a vonatkozó nyilvántartási vagy
igazolási számot:
-

b) Ha a jegyzékbe való felvételről szóló igazolás vagy tanúsítvány
elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg, hol:
-

c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, amelyeken a jegyzékbe való

felvétel vagy a tanúsítás alapul, és adott esetben a hivatalos jegyzékben
elért minősítést:
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-

d) A jegyzékbe való felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt kiválasztási
szempontra kiterjed?
❍ Igen

❍ Nem
• Ezenkívül kérjük, hogy KIZÁRÓLAG akkor adja meg a hiányzó információkat

a IV. rész A., B., C. vagy D. szakaszában (az esettől függően), ha a vonatkozó
hirdetmény vagy közbeszerzési dokumentumok ezt előírják.

e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a társadalombiztosítási
járulékok és adók megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az
információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a

közszolgáltató ajánlatkérő számára, hogy közvetlenül beszerezze azt

bármely tagország díjmentesen hozzáférhető nemzeti adatbázisából?
❍ Igen

❍ Nem

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a
következő információkat:
-

A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt a közbeszerzési
eljárásban?
❍ Igen

❍ Nem
• Kérjük, legyen rá gondja, hogy a többi érintett külön ESPD-nyomtatványt
nyújtson be.

a) Kérjük, adja meg a gazdasági szereplő csoportban betöltött szerepét
(vezető, specifikus feladatokért felelős, …):
-

b) Kérjük, adja meg, mely gazdasági szereplők a közbeszerzési
eljárásban együtt részt vevő csoport tagjai:
-

c) Adott esetben a részt vevő csoport neve:
-
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Adott esetben annak a résznek (azoknak a részeknek) a feltüntetése,
amelyekre a gazdasági szereplő pályázni kíván:
-

B: A gazdasági szereplő képviselőire vonatkozó információk #1
• Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen

közbeszerzési eljárásban jogosultak képviselni a gazdasági szereplőt:

Utónév
-

Vezetéknév
-

Születési idő
-

Születési hely
-

Utca és házszám:
-

Irányítószám:
-

Város:
-

Ország:
---

E-mail cím:
-

Telefon:
-

Beosztás/milyen minőségben jár el:
-

Amennyiben szükséges, részletezze a képviseletre vonatkozó
információkat (a képviselet formája, köre, célja stb.):
-

-5-

C: Más szervezetek kapacitásainak igénybevételére vonatkozó
információk

Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási szempontoknak és

(adott esetben) az alábbi V. részben feltüntetett kritériumoknak és

szabályoknak való megfelelés során a gazdasági szereplő igénybe veszie más szervezetek kapacitásait?
❍ Igen

❍ Nem
• Kérjük, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes
európai közbeszerzési dokumentumban adja meg az e rész A. és B.
szakaszában, valamint a III. részben meghatározott információkat,
megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a

szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak
közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozásához, különösen a minőség-

ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbeszerzési

szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akiket/
amelyeket a gazdasági szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet.
Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott

kapacitások tekintetében ez releváns, minden egyes szervezetre vonatkozóan
adja meg a IV. és az V. részben meghatározott információkat is.

D: Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a
gazdasági szereplő nem veszi igénybe

• (Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a
közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten előírja ezt az információt.)

Szándékozik-e a gazdasági szereplő a szerződés bármely részét
alvállalkozásba adni harmadik félnek?
❍ Igen

❍ Nem

Ha igen, és amennyiben az adatok ismertek, kérjük, sorolja fel a javasolt
alvállalkozókat:
-
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• Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt

az információt az I. részben lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e
rész A. és B. szakaszában és a III. részben előírt információt mindegyik érintett
alvállalkozóra (alvállakozói kategóriára) nézve.

III. rész: Kizárási okok
A: Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok

A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási
okokat határozza meg:

Bűnszervezetben való részvétel

Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy a gazdasági szereplő igazgató,
vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek képviseletére,
az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel

rendelkező tagját bűnszervezetben való részvételért olyan ítéletben, amelyet nem
több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott
kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó? A szervezett bűnözés elleni

küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat (HL L
300., 2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.
Az Ön válasza:
❍ Igen

❍ Nem

Ez az információ díjmentesen elérhető a hatóságok számára valamely uniós
tagállam adatbázisában?
❍ Igen

❍ Nem
URL
-

Kód
-

Kibocsátó
-

Korrupció

Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy a gazdasági szereplő igazgató,
vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek képviseletére,
az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel
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rendelkező tagját korrupcióért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt
évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott kizárás

időtartama továbbra is alkalmazandó? Az Európai Közösségek tisztviselőit és

az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről
szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003.

július 22-i, a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló
2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192., 2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1)

bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az

ajánlatkérő szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti
jogában meghatározott korrupciót is.
Az Ön válasza:
❍ Igen

❍ Nem

Ez az információ díjmentesen elérhető a hatóságok számára valamely uniós
tagállam adatbázisában?
❍ Igen

❍ Nem
URL
-

Kód
-

Kibocsátó
-

Csalás

Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy a gazdasági szereplő igazgató,
vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek képviseletére,
az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel

rendelkező tagját csalásért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel

ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott kizárás időtartama
továbbra is alkalmazandó? Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek

védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 316., 1995.11.27., 48. o.)
Az Ön válasza:
❍ Igen

❍ Nem
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Ez az információ díjmentesen elérhető a hatóságok számára valamely uniós
tagállam adatbázisában?
❍ Igen

❍ Nem
URL
-

Kód
-

Kibocsátó
-

Terrorista bűncselekmény vagy terrorista tevékenységekkel összefüggő
bűncselekmény

Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy a gazdasági szereplő igazgató,
vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek képviseletére,
az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel

rendelkező tagját terrorista bűncselekményért vagy terrorista tevékenységekkel
összefüggő bűncselekményért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel
ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott kizárás időtartama
továbbra is alkalmazandó? A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június
13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L 164., 2002.6.22., 3. o.) 1. és 3.

cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az említett

kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy
kísérletet.

Az Ön válasza:
❍ Igen

❍ Nem

Ez az információ díjmentesen elérhető a hatóságok számára valamely uniós
tagállam adatbázisában?
❍ Igen

❍ Nem
URL
-

Kód
-

Kibocsátó
-
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Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása

Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy a gazdasági szereplő igazgató,
vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek képviseletére,
az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel
rendelkező tagját pénzmosásért vagy terrorizmus finanszírozásáért olyan

ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a
közvetlenül meghatározott kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó? A
pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása

céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK

európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 309., 2005.11.25., 15. o.) 1. cikkében
meghatározottak szerint.
Az Ön válasza:
❍ Igen

❍ Nem

Ez az információ díjmentesen elérhető a hatóságok számára valamely uniós
tagállam adatbázisában?
❍ Igen

❍ Nem
URL
-

Kód
-

Kibocsátó
-

Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái

Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy a gazdasági szereplő igazgató,
vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek képviseletére,
az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel

rendelkező tagját gyermekmunkáért és az emberkereskedelem más formáiért

olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben
a közvetlenül meghatározott kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó?

Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az

áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról
szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L
101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.
Az Ön válasza:
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❍ Igen

❍ Nem

Ez az információ díjmentesen elérhető a hatóságok számára valamely uniós
tagállam adatbázisában?
❍ Igen

❍ Nem
URL
-

Kód
-

Kibocsátó
-

B: Adófizetési vagy társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettség
megszegésével kapcsolatos okok

A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (2) bekezdése a következő kizárási
okokat határozza meg:

Adófizetés elmulasztása

Megszegte-e a gazdasági szereplő adófizetési kötelezettségét akár a székhelye
szerinti országban, akár az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő
tagállamában, ha ez eltér a székhely szerinti országtól?
Az Ön válasza:
❍ Igen

❍ Nem

Az érintett ország vagy tagállam
---

Az érintett összeg
-

---

A kötelezettségszegés megállapítása bírósági vagy közigazgatási határozattól
eltérő módon történt?
❍ Igen

❍ Nem

Amennyiben a kötelezettségszegés megállapítása bírósági vagy közigazgatási
határozattal történt, a határozat jogerős és kötelező volt?
❍ Igen
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❍ Nem

Kérjük, adja meg az ítélet vagy a határozat dátumát.
-

Ítélet esetén, amennyiben erről közvetlenül rendelkezik, a kizárási
időtartam hossza
-

Kérjük, ismertesse az alkalmazott módokat
-

Teljesítette-e a gazdasági szereplő kötelezettségeit oly módon, hogy az esedékes

adókat, társadalombiztosítási járulékokat és az esetleges kamatokat és bírságokat
megfizette, vagy ezek megfizetésére kötelezettséget vállalt?
❍ Igen

❍ Nem

Kérjük, ismertesse ezeket
-

Ez az információ díjmentesen elérhető a hatóságok számára valamely uniós
tagállam adatbázisában?
❍ Igen

❍ Nem
URL
-

Kód
-

Kibocsátó
-

Társadalombiztosítási járulékfizetés elmulasztása

Megszegte-e a gazdasági szereplő a társadalombiztosítási járulékok megfizetésére
irányuló kötelezettségét akár a székhelye szerinti országban, akár az ajánlatkérő
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamában, ha ez eltér a székhely
szerinti országtól?
Az Ön válasza:
❍ Igen

❍ Nem

Az érintett ország vagy tagállam
---

Az érintett összeg
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-

---

A kötelezettségszegés megállapítása bírósági vagy közigazgatási határozattól
eltérő módon történt?
❍ Igen

❍ Nem

Amennyiben a kötelezettségszegés megállapítása bírósági vagy közigazgatási
határozattal történt, a határozat jogerős és kötelező volt?
❍ Igen

❍ Nem

Kérjük, adja meg az ítélet vagy a határozat dátumát.
-

Ítélet esetén, amennyiben erről közvetlenül rendelkezik, a kizárási
időtartam hossza
-

Kérjük, ismertesse az alkalmazott módokat
-

Teljesítette-e a gazdasági szereplő kötelezettségeit oly módon, hogy az esedékes

adókat, társadalombiztosítási járulékokat és az esetleges kamatokat és bírságokat
megfizette, vagy ezek megfizetésére kötelezettséget vállalt?
❍ Igen

❍ Nem

Kérjük, ismertesse ezeket
-

Ez az információ díjmentesen elérhető a hatóságok számára valamely uniós
tagállam adatbázisában?
❍ Igen

❍ Nem
URL
-

Kód
-

Kibocsátó
-
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C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai
kötelességszegéssel kapcsolatos okok

A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdése a következő kizárási
okokat határozza meg:

Környezetvédelmi jogszabályokban foglalt kötelezettségek megszegése
A gazdasági szereplő tudomása szerint megszegte-e kötelezettségeit a

környezetvédelmi jog terén? E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban,
a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban vagy a
2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint.
Az Ön válasza:
❍ Igen

❍ Nem

Kérjük, ismertesse ezeket
-

Hozott-e olyan intézkedéseket, amelyek igazolják megbízhatóságát (öntisztázás)?
❍ Igen

❍ Nem

Kérjük, ismertesse ezeket
-

Szociális jogszabályokban foglalt kötelezettségek megszegése

A gazdasági szereplő tudomása szerint megszegte-e kötelezettségeit a szociális
jog terén? E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó

hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban vagy a 2014/24/EU
irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint.
Az Ön válasza:
❍ Igen

❍ Nem

Kérjük, ismertesse ezeket
-

Hozott-e olyan intézkedéseket, amelyek igazolják megbízhatóságát (öntisztázás)?
❍ Igen

❍ Nem

Kérjük, ismertesse ezeket
-

Munkajogi szabályozásban foglalt kötelezettségek megszegése
A gazdasági szereplő tudomása szerint megszegte-e kötelezettségeit a

munkajog terén? E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó
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hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban vagy a 2014/24/EU
irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint.
Az Ön válasza:
❍ Igen

❍ Nem

Kérjük, ismertesse ezeket
-

Hozott-e olyan intézkedéseket, amelyek igazolják megbízhatóságát (öntisztázás)?
❍ Igen

❍ Nem

Kérjük, ismertesse ezeket
-

Csődeljárás

A gazdasági szereplő csődeljárás alatt áll-e?
Az Ön válasza:
❍ Igen

❍ Nem

Kérjük, ismertesse ezeket
-

Ismertesse azokat az indokokat, amelyek alapján mindazonáltal képes a
szerződés teljesítésére. Ezt az információt nem kell megadni, ha ebben
az esetben a gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog kötelezővé

tette, és arra az esetre sem teszi lehetővé az eltérést, ha a gazdasági
szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére.
-

Ez az információ díjmentesen elérhető a hatóságok számára valamely uniós
tagállam adatbázisában?
❍ Igen

❍ Nem
URL
-

Kód
-

Kibocsátó
-

Fizetésképtelenség
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A gazdasági szereplő fizetésképtelenségi eljárás vagy felszámolási eljárás alatt álle?

Az Ön válasza:
❍ Igen

❍ Nem

Kérjük, ismertesse ezeket
-

Ismertesse azokat az indokokat, amelyek alapján mindazonáltal képes a
szerződés teljesítésére. Ezt az információt nem kell megadni, ha ebben
az esetben a gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog kötelezővé

tette, és arra az esetre sem teszi lehetővé az eltérést, ha a gazdasági
szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére.
-

Ez az információ díjmentesen elérhető a hatóságok számára valamely uniós
tagállam adatbázisában?
❍ Igen

❍ Nem
URL
-

Kód
-

Kibocsátó
-

Csődegyezség hitelezőkkel

A gazdasági szereplő hitelezőkkel csődegyezséget kötött-e?
Az Ön válasza:
❍ Igen

❍ Nem

Kérjük, ismertesse ezeket
-

Ismertesse azokat az indokokat, amelyek alapján mindazonáltal képes a
szerződés teljesítésére. Ezt az információt nem kell megadni, ha ebben
az esetben a gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog kötelezővé

tette, és arra az esetre sem teszi lehetővé az eltérést, ha a gazdasági
szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére.
-
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Ez az információ díjmentesen elérhető a hatóságok számára valamely uniós
tagállam adatbázisában?
❍ Igen

❍ Nem
URL
-

Kód
-

Kibocsátó
-

A nemzeti törvények értelmében a csődhöz hasonló helyzet

A gazdasági szereplő a nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló eljárás
következtében bármely, a csődhöz hasonló helyzetben van-e?
Az Ön válasza:
❍ Igen

❍ Nem

Kérjük, ismertesse ezeket
-

Ismertesse azokat az indokokat, amelyek alapján mindazonáltal képes a
szerződés teljesítésére. Ezt az információt nem kell megadni, ha ebben
az esetben a gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog kötelezővé

tette, és arra az esetre sem teszi lehetővé az eltérést, ha a gazdasági
szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére.
-

Ez az információ díjmentesen elérhető a hatóságok számára valamely uniós
tagállam adatbázisában?
❍ Igen

❍ Nem
URL
-

Kód
-

Kibocsátó
-

Felszámoló által kezelt vagyon

A gazdasági szereplő vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli-e?
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Az Ön válasza:
❍ Igen

❍ Nem

Kérjük, ismertesse ezeket
-

Ismertesse azokat az indokokat, amelyek alapján mindazonáltal képes a
szerződés teljesítésére. Ezt az információt nem kell megadni, ha ebben
az esetben a gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog kötelezővé

tette, és arra az esetre sem teszi lehetővé az eltérést, ha a gazdasági
szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére.
-

Ez az információ díjmentesen elérhető a hatóságok számára valamely uniós
tagállam adatbázisában?
❍ Igen

❍ Nem
URL
-

Kód
-

Kibocsátó
-

Üzleti tevékenység felfüggesztése

A gazdasági szereplő felfüggesztette-e üzleti tevékenységét?
Az Ön válasza:
❍ Igen

❍ Nem

Kérjük, ismertesse ezeket
-

Ismertesse azokat az indokokat, amelyek alapján mindazonáltal képes a
szerződés teljesítésére. Ezt az információt nem kell megadni, ha ebben
az esetben a gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog kötelezővé

tette, és arra az esetre sem teszi lehetővé az eltérést, ha a gazdasági
szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére.
-
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Ez az információ díjmentesen elérhető a hatóságok számára valamely uniós
tagállam adatbázisában?
❍ Igen

❍ Nem
URL
-

Kód
-

Kibocsátó
-

A verseny torzítását célzó megállapodás más gazdasági szereplőkkel
Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny torzítását célzó megállapodást más
gazdasági szereplőkkel?
Az Ön válasza:
❍ Igen

❍ Nem

Kérjük, ismertesse ezeket
-

Hozott-e olyan intézkedéseket, amelyek igazolják megbízhatóságát (öntisztázás)?
❍ Igen

❍ Nem

Kérjük, ismertesse ezeket
-

Súlyos szakmai kötelességszegés elkövetése

Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos szakmai kötelességszegést? Adott
esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési
dokumentumok meghatározásait.
Az Ön válasza:
❍ Igen

❍ Nem

Kérjük, ismertesse ezeket
-

Hozott-e olyan intézkedéseket, amelyek igazolják megbízhatóságát (öntisztázás)?
❍ Igen

❍ Nem

Kérjük, ismertesse ezeket
-
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A közbeszerzési eljárásban való részvételből fakadó összeférhetetlenség
Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek bármilyen –a nemzeti jog, a vonatkozó

hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok szerinti – összeférhetetlenségről
a közbeszerzési eljárásban való részvételéből fakadóan?
Az Ön válasza:
❍ Igen

❍ Nem

Kérjük, ismertesse ezeket
-

Közvetlen vagy közvetett részvétel a közbeszerzési eljárás
előkészítésében

Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy valamely hozzá kapcsolódó vállalkozás

tanácsadást az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek, vagy
részt vett-e más módon a közbeszerzési eljárás előkészítésében?
Az Ön válasza:
❍ Igen

❍ Nem

Kérjük, ismertesse ezeket
-

Lejárat előtti megszüntetés, kártérítési követelés vagy egyéb hasonló
szankciók

Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely korábbi közbeszerzési szerződés

vagy egy ajánlatkérő szervvel kötött korábbi szerződés vagy korábbi koncessziós
szerződés lejárat előtti megszüntetését vagy az említett korábbi szerződéshez
kapcsolódó kártérítési követelést vagy egyéb hasonló szankciókat?
Az Ön válasza:
❍ Igen

❍ Nem

Kérjük, ismertesse ezeket
-

Hozott-e olyan intézkedéseket, amelyek igazolják megbízhatóságát (öntisztázás)?
❍ Igen

❍ Nem

Kérjük, ismertesse ezeket
-

Megtévesztés, információ visszatartása, képtelenség a szükséges iratok
benyújtására, bizalmas információk megszerzése.
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Került-e a gazdasági szereplő a következő helyzetek valamelyikébe?

a) a kizárási okok fenn nem állásának, illetve a kiválasztási szempontok

teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges információk szolgáltatása során hamis
nyilatkozatot tett,

b) visszatartott ilyen információt,

c) nem tudta határidőre benyújtani az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató
ajánlatkérő által bekért kiegészítő iratokat,

d) megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató
ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információkat

próbált megszerezni, amelyek jogtalan előnyöket biztosítanának számára a

közbeszerzési eljárásban, vagy gondatlanságból olyan félrevezető információkat
szolgáltatott, amelyek érdemben befolyásolhatják a kizárásra, a kiválasztásra
vagy az odaítélésre vonatkozó döntéseket.
Az Ön válasza:
❍ Igen

❍ Nem

IV. rész: Kiválasztási szempontok
ɑ: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése

A kiválasztási szempontok tekintetében a gazdasági szereplő kijelenti a
következőket:

Megfelel valamennyi előírt kiválasztási szempontnak:
Az Ön válasza:
❍ Igen

❍ Nem

Befejezés
VI. rész: Záró nyilatkozat

A gazdasági szereplő(k) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában
kijelenti(k), hogy a fenti II–V. részben megadott információk pontosak és
helytállóak.

A gazdasági szereplő(k) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat
és egyéb igazolásokat kérésre képes(ek) lesz(nek) késedelem nélkül
rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben:
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a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége
van arra, hogy egy bármely tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető

nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül hozzájusson a kiegészítő iratokhoz
(feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos

hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a

közszolgáltató ajánlatkérő számára. Amennyiben szükséges, ehhez csatolni
kell a hozzáférésre vonatkozó jóváhagyást), vagy

b) Legkésőbb 2018. október 18-án (a 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5)

bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától függően) az

ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek már birtokában van
az érintett dokumentáció.

A gazdasági szereplő(k) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy [az I. rész A. szakaszában
megadott ajánlatkérő szerv vagy közszolgáltató ajánlatkérő] hozzáférjen
a jelen egységes európai közbeszerzési dokumentum [a megfelelő rész/
szakasz/pont azonosítása] alatt a [a közbeszerzési eljárás azonosítása:

(rövid ismertetés, hivatkozás az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett
hirdetményre, hivatkozási szám)] céljára megadott információkat igazoló
dokumentumokhoz.

Keltezés, hely, és – ahol előírt vagy szükséges – aláírás(ok):
Dátum
-

Hely
-

Aláírás
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