Kiegészítő iratok
Nyilatkozatok, nyomtatványok

Nyilatkozatok
Ajánlattevők a nyilatkozatmintákat nem kötelesek alkalmazni ajánlatuk elkészítésekor.
Minta
1.

1 példány (papír alapú) + elektronikus adathordozó (nem
Benyújtandó
bontható kötésben)

2.

Felolvasólap

1. sz. melléklet

3.

Ajánlattevői információs adatlap

2. sz. melléklet

4.

A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti ajánlattevői nyilatkozat

3. sz. melléklet

5.

Ajánlattevő nyilatkozata a Kkvt. szerinti minősítéséről

4. sz. melléklet

6.

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján

5. sz. melléklet

7.

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 65. § (7) bekezdésére
vonatkozóan

6. sz. melléklet

8.

Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján

7. sz. melléklet

9.

Nyilatkozat a kizáró okokról, valamint az alkalmassági
követelmények megfelelőségéről

8. sz. melléklet

10.

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjáról

9. sz. melléklet

11.

Nyilatkozat, hogy az előírt dokumentum a céginformációs
szolgálat honlapján megismerhető

10. sz. melléklet

12.

Nyilatkozat az elektronikus adathordozó tartalmáról

11. sz. melléklet

13.

Ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a
cégügyben változásbejegyzési eljárás van – e folyamatban

12. sz. melléklet

14.

ajánlattevő nyilatkozata az előlegről

13. sz. melléklet

15.

nyilatkozat a biztosítékokról

14. sz. melléklet

16.

nyilatkozat a felelősségbiztosításról

15. sz. melléklet

17.

nyilatkozat az ajánlatról

16. sz. melléklet

18.

Aláírási címpéldány

19.

Referencia - ajánlattevőknek elegendő az ajánlatkérő Kbt.
69. § (4) bekezdése szerinti felhívására benyújtaniuk..

20.

Nyilatkozat a kizáró okokról
- ajánlattevőknek elegendő az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerinti felhívására benyújtaniuk.

Csatolandó

Rendben

1. sz. melléklet

Felolvasólap
Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve
Ajánlattevő címe

Ajánlattevő a „Thorma János Múzeum épületének bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárásba
ajánlatot nyújt be.
Ajánlat számszerűsíthető adatai, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre
kerülnek:
1. rész: épületbővítés
Egyösszegű nettó ajánlati ár

_________________ Ft
igen / nem*
igen válasz esetén:

Akkreditált, érvényes minőségbiztosítási irányítási
rendszert alkalmaz (igen/nem)

1. __________________
irányítási rendszer,
2. __________________
irányítási rendszer

2. rész: parkosítás
Egyösszegű nettó ajánlati ár

_________________ Ft
igen / nem*
igen válasz esetén:

Akkreditált, érvényes minőségbiztosítási irányítási
rendszert alkalmaz (igen/nem)

1. __________________
irányítási rendszer,
2. __________________
irányítási rendszer

Kelt: __________, ____________

________________________________
cégszerű aláírás
*megfelelő aláhúzandó

2. sz. melléklet

Információs adatlap1
Ajánlattevő*
Neve:
Címe:
Székhelye:
Telefonszáma:
Fax-száma:
E-mail:
WEB lap:
Vezető tisztségviselő neve:
Címe:
Telefonszáma:
Fax-száma:
E-mail:
Kapcsolattartásra kijelölt személy:
Neve:
Címe:
Telefonszáma:
Fax-száma:
E-mail:
Adószám:
Ajánlattevő cégjegyzékszáma:
Nyertességünk esetén a szerződésbe kerülő
számlaszám:

Kelt: __________, ____________

________________________________
cégszerű aláírás

1

Ajánlattevő és közös Ajánlattevők részéről külön – külön ki kell tölteni.

3. sz. melléklet

A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti ajánlattevői nyilatkozat2

Alulírott

…………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………
Ajánlattevő/közös ajánlattevők3 ……………………………………………................. (Ajánlattevő /
Közös ajánlattevők neve, címe) nyilatkozattételre jogosult képviselője
nyilatkozom,
hogy „Thorma János Múzeum épületének bővítése” vonatkozásában az általam képviselt
………………………………………. (Ajánlattevő/ Közös ajánlattevők neve) ajánlatot kíván
benyújtani.
Nyilatkozom, hogy az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok feltételeit teljes egészében
megismertük és elfogadjuk.
Kötelezettséget vállalunk arra, hogy nyertes ajánlattevőként történő kihirdetésünk esetén a
közbeszerzési szerződést az ajánlatkérővel megkötjük és az abban foglaltakat maradéktalanul
teljesítjük.
Az általunk megajánlott ajánlati ár:

1. rész: nettó ………………….. Ft
2. rész: nettó …………………...Ft

Kelt: __________, ____________

________________________________
cégszerű aláírás/aláírás4

2
3
4

Megfelelő aláhúzandó!
Megfelelő aláhúzandó!

4. sz. melléklet

Ajánlattevő nyilatkozata a Kkvt. szerinti minősítéséről5

Alulírott ……………………………………………………………………………..., mint
a(z)……………………………………………………………………………………………
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy vállalkozásunk a Kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján
mikro-, kis-, középvállalkozásnak ( KKV- nak)

minősül

ezen belül középvállalkozásnak

ezen belül kisvállalkozásnak

ezen belül mikro-vállalkozásnak

nem minősül

Kelt: ___________________, _____________________

____________________________
cégszerű aláírás
Megjegyzés:
*A kis- és középvállalkozások meghatározása
3. § (1) Kis- és középvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb
43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett
tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati jog alapján – külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.
Közös ajánlattétel esetén valamennyi társult tagnak be kell nyújtani a nyilatkozatot külön-külön

5. sz. melléklet

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján6
Alulírott_________________________________________________________________mint
a(z)________________________________________________________________________
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy az általam képviselt
ajánlattevő a „Thorma János Múzeum épületének bővítése” tárgyú közbeszerzési
eljárásban alvállalkozót
nem vesz igénybe / igénybe vesz

*

a szerződés teljesítéséhez.
Amennyiben szerződéskötésre kerül sor harmadik személlyel a szerződés teljesítéséhez, az az
alábbi részekre terjed ki.

1. _____________________________________
Az igénybe venni kívánt, az ajánlattételkor ismert alvállalkozó neve**:
_______________________________
címe: _______________________________
2. _____________________________________
Az igénybe venni kívánt, az ajánlattételkor ismert alvállalkozó neve**:
_______________________________
címe: _______________________________

3. _____________________________________
Az igénybe venni kívánt, az ajánlattételkor ismert alvállalkozó neve**:
_______________________________
címe: _______________________________

Kelt: ________________________, ________________________

_______________________________
Ajánlattevő cégszerű aláírása
___________________________
*

Megfelelendő aláhúzandó
**Abban az esetben töltendő, ha az alvállalkozó az ajánlat benyújtásakor már ismert. Amennyiben a bevonni
kívánt alvállalkozó az ajánlattételkor nem ismert, ajánlatkérő előírja a szerződéskötés feltételeként, hogy a
nyertes ajánlattevő köteles a megnevezni az igénybe venni kívánt alvállalkozót.
6

Közös ajánlattevőknek külön-külön kell jelen nyilatkozatot megtenniük.

6. sz. melléklet

Ajánlattevő nyilatkozata
a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan
Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a …………………………
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője
nyilatkozom,
hogy a „Thorma János Múzeum épületének bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárás
vonatkozásában
az
általam
képviselt
………………………………………...................................... (Ajánlattevő neve)
- az előírt alkalmassági követelményeknek az alábbi szervezet(ek) kapacitására támaszkodva
kíván megfelelni:
Alkalmasság
igazolásában részt vevő
más szervezet
megnevezése:

Alkalmasság
igazolásában részt
vevő más szervezet
székhelye:

Az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának
megjelölése, amely alkalmassági
követelmény igazolása érdekében
ajánlattevő a szervezet erőforrására (is)
támaszkodik

vagy
- az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében más szervezet
kapacitására nem kíván támaszkodni.

Kelt: __________, ____________

________________________________
cégszerű aláírás
/Értelemszerűen kitöltve./
Amennyiben ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodik, csatolnia kell az ajánlatban
a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt, kivéve a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt esetet (a pénzügyi alkalmasság
igazolása).

7. sz. melléklet

Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján

Alulírott

.................................(név),

………………..(Ajánlattevő/közös

mint

a(z)

ajánlattevők

......................................................
neve)7

cégjegyzésre/nevében

nyilatkozattételre8 jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

nyilatkozom

hogy az általam képviselt ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szervezetet a „Thorma János
Múzeum épületének bővítése” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Kelt: ________________________, ________________________

_______________________________
Ajánlattevő cégszerű aláírása/aláírás

7
8

Megfelelő aláhúzandó!
Megfelelő aláhúzandó!

8. sz. melléklet

Nyilatkozat a kizáró okokról, valamint az alkalmassági követelmények
megfelelőségéről

Alulírott

...............................(név),

Ajánlattevő/közös

ajánlattevők9

mint

a(z)

cégjegyzésre/nevében

.....................................................
nyilatkozattételre10

jogosult

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

nyilatkozom

hogy az általam képviselt ajánlattevő/közös ajánlattevők a „Thorma János Múzeum
épületének bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában meghatározott
kizáró okok hatálya alá nem tartozik/tartoznak, továbbá megfelel/megfelelnek a felhívás XIV.
pontjában meghatározott gazdasági, pénzügyi, és műszaki szakmai alkalmassági feltételeknek.

Kelt: ________________________, ________________________

_______________________________
Ajánlattevő cégszerű aláírása/aláírás

9

Megfelelő aláhúzandó!
Megfelelő aláhúzandó!

10

9. sz. melléklet

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjáról

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a …………………………
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője
nyilatkozom,
hogy a …………………………………………………………………………… (Ajánlattevő
neve)
1. olyan cégnek minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek
2. olyan cégnek minősül, amelyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek, ezért a 321/2015
(X. 30.) Korm. rendelet 8. § ib), valamint 10. § gb) pontja alapján nyilatkozom, hogy
a) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. §
r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye:
Név:
Állandó lakóhely:

…………………………….................................
........................................................................

Név:
Állandó lakóhely:

…………………………….................................
........................................................................

stb.
b) a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen.

Kelt, …………………… …………………..

.............................................
cégszerű aláírás

/Értelemszerűen az 1. vagy 2. pont aláhúzva (amennyiben a 2. pontban foglaltak az
irányadóak, az a) pont kitöltve vagy a b) pont aláhúzva)./

10. sz. melléklet

Nyilatkozat, hogy az előírt dokumentum a céginformációs szolgálat
honlapján megismerhető11

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a …………………………
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője

nyilatkozom,
hogy cégünk a céginformációs szolgált honlapján megismerhető.

Kelt: ________________________, ___________________

.............................................
cégszerű aláírás

11

Jelen nyilatkozatot a közös ajánlattevők mindegyikének külön-külön kell megtennie.

11. sz. melléklet

Nyilatkozat az elektronikus adathordozó tartalmáról
Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a …………………………
……………………………………………….............. (Ajánlattevő/közös ajánlattevők neve,
címe) cégjegyzésre/nyilatkozattételre jogosult képviselője

nyilatkozom,
hogy „Thorma János Múzeum épületének bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az
elektronikus adathordozón benyújtott ajánlat tartalma teljes mértékben megegyezik az általam
benyújtott eredeti megjelölésű ajánlat tartalmával.

Kelt: _________________, ___________________

___________________________
Ajánlattevı cégszerő aláírása/aláírás

12. sz. melléklet

Ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a cégügyben
változásbejegyzési eljárás van – e folyamatban12

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a …………………………
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője
nyilatkozom,
hogy az „Thorma János Múzeum épületének bővítése” ” iránt indított közbeszerzési
eljárásban az általam képviselt ……………………..……………………………………….
(Ajánlattevő neve) cégügyében változásbejegyzési eljárás
nincs folyamatban.
vagy
folyamatban van.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatoljuk a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Kelt: __________, ____________

________________________________
cégszerű aláírás

12

Jelen nyilatkozatot a közös ajánlattevők mindegyikének külön-külön kell megtennie.

13. sz. melléklet

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
ELŐLEGRŐL

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a …………………………
……………………………………………................. (Ajánlattevő/közös ajánlattevők neve,
címe) képviselője
nyilatkozom,
hogy a „Thorma János Múzeum épületének bővítése” tárgyban indított közbeszerzési
eljárásban
a
………………………………………..............................................
(Ajánlattevő/közös ajánlattevők neve)
a) nem kíván előleget igénybe venni
(vagy)
b) előlegszámlát kíván benyújtani, amelynek összege a nettó ellenszolgáltatási összeg ..... %a, azaz nettó ................................................ forint.

Kelt, ……………………

.............................................
cégszerű aláírás/aláírás

14. sz. melléklet

Nyilatkozat a biztosítékokról

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a …………………………
……………………………………………................. (Ajánlattevő/közös ajánlattevő neve,
címe) cégjegyzésre/képviseletében nyilatkozattételre jogosult képviselője
nyilatkozom,
hogy az ajánlatkérő által előírt biztosítékokat (teljesítési és jólteljesítési biztosíték)
rendelkezésre bocsátom/bocsátjuk.

Kelt, …………………… …………………..

.............................................
cégszerű aláírás/aláírás

15. sz. melléklet

Nyilatkozat a felelősségbiztosításról

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a …………………………
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője

nyilatkozom,

hogy a Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által „Thorma János Múzeum
épületének bővítése” iránt indított közbeszerzési eljárásban nyertességem esetén
kötelezettséget vállalok arra vonatkozóan, hogy az általam megajánlott ajánlati árral
megegyező biztosítási értékű felelősségbiztosítási szerződést kötök, vagy meglévő
biztosításomat ezen összeg erejéig kiterjesztem azzal, hogy felelősségbiztosításomnak a nem
vagyoni kárértékre vonatkozó is ki kell terjednie.
A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie legalább 50 (ötven) millió Ft káreseményenkénti
építőipari kivitelezési és egyben nem vagyoni kárértékre is. Felelősségbiztosításnak ki kell
terjednie a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti alvállalkozók és a Polgári Törvénykönyv
szerinti valamennyi teljesítési segéd által okozott kárért való felelősségre is.

Kelt: _________________, ________________

___________________________
Ajánlattevı cégszerő aláírása

16. sz. melléklet

Nyilatkozat az ajánlatról
Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a …………………………
……………………………………………................. (Ajánlattevő/közös ajánlattevő neve,
címe) cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre jogosultképviselője

nyilatkozom,

hogy a Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által „Thorma János Múzeum
épületének bővítése” iránt indított közbeszerzési eljárásban a létesítményt és a terveket
megismertük, az ajánlatot ennek alapján készítettük el, az árajánlatunk teljes körű
munkavégzésre vonatkozik mind mennyiségi, mind minőségi tekintetben.

Kelt: _________________, ________________

___________________________
Ajánlattevı cégszerő aláírása/alírás

Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására
benyújtandók nyilatkozatok

Az alábbi dokumentumot - referencia - ajánlattevőknek elegendő az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerinti felhívására benyújtaniuk.

Referencia

Alulírott

____________________________________,

mint__________________________az cégjegyzésre jogosult képviselője, mint Megrendelő
ezennel

igazolom,

hogy

a

___________________________________________________________________________,
mint Vállalkozó az alábbi feltételek mellett teljesítette a köztünk érvényben lévő
megállapodást.

Az ellenszolgáltatatás összege
Tárgya
Teljesítés ideje
Teljesítés helye

A szerződés teljesítése az előírásoknak
megfelelően/ nem megfelelően*
történt.

Kelt: ________________________, ___________________

_______________________________
Megrendelő cégszerű aláírása

_________________________
*

a megfelelő rész aláhúzandó
Ajánlatkérő más formátumú referencia igazolást is elfogad, amennyiben az a szükséges információkat tartalmazz

Az alábbi dokumentumot - Nyilatkozat a kizáró okokról
- ajánlattevőknek elegendő az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására
benyújtaniuk

Nyilatkozat a kizáró okokról
Alulírott …………………….., mint a(z) ……………………... (Ajánlattevő cég) nevében
kötelezettségvállalásra feljogosított vezető kijelentem, hogy cégünk nem tartozik az alábbi
kizáró okok hatálya alá:
62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági
ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a Büntető
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a
bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is;
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi
kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII.
fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a
Btk. szerinti költségvetési csalás;
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnsegély
vagy kísérlet;
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása;
af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti kényszermunka;
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós
eljárásban;
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény;
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget,
kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig
megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított
felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van
folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül
jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §
(2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság
jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon
jogerősen korlátozta;
g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján jogerősen eltiltásra került, a
Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság által
jogerősen megállapított időtartam végéig;
h)58 korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett,
ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás
lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő
kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a Közbeszerzési Döntőbizottság, a
Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság három évnél nem régebben meghozott határozata
jogerősen jogszerűnek mondta ki;
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a
továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes
igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5)
bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az
ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben
általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak,
illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő
döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a
közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a
kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198.
cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel,
amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú
megállapodása van a közbeszerzés terén,
kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal
rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti
feltétel fennáll;
l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által
a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett
közigazgatási - vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági - határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő
befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes
bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni;
n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható
versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és
végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen
jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - három évnél nem régebben - jogerősen megállapította és egyúttal
bírságot szabott ki;
o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő a Tpvt. 11. §-a, vagy az
EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, ha a gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és
versenypárbeszédben végleges ajánlat benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §-ába vagy
az EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, a bírság mellőzésére
vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében
megállapította;
p)59 a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben részére biztosított előleget
nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, közigazgatási
vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozat megállapította;
q)60 súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés
teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság határozatának
bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság 90 napnál nem régebben meghozott, jogerős határozata megállapította.
(2) A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában, amennyiben
a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli
tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az
előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez
fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy
b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben - vagy ha ez
rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges
időn belül - olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető
tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy
személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali
jogkörrel rendelkező személy volt.
(3) Az (1) bekezdés b) pontjában említett adófizetési kötelezettség alatt a belföldi székhelyű gazdasági szereplő
tekintetében az állami adóhatóság és a vámhatóság által nyilvántartott adófizetési kötelezettséget kell érteni.
(4) Az (1) bekezdés c) pontját nem kell alkalmazni olyan esetben, ha az ajánlatkérő a 98. § (4) bekezdés d) pontja alapján
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytat le.
(5) Az (1) bekezdés a) pont ah) alpontjában említett hasonló bűncselekmény alatt az Európai Unió más tagállamában
letelepedett ajánlattevő, illetve a más állam büntető joghatósága alá tartozó külföldi állampolgár természetes személy
esetében
a) bűnszervezetben részvétel bűncselekmény esetén a szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i
2008/841/IB tanácsi kerethatározat 2. cikkében meghatározott bűnszervezetben való részvételhez kapcsolódó
bűncselekményt,
b) vesztegetés, vesztegetés elfogadása, hivatali vesztegetés, hivatali vesztegetés elfogadása, vesztegetés bírósági vagy
hatósági eljárásban, vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban bűncselekmény esetén az Európai Unióról szóló
szerződés K.3. cikke (2) bekezdésének c) pontja alapján, az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió
tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezmény kidolgozásáról szóló 1997. május 26-i
tanácsi jogi aktushoz csatolt egyezmény 3. cikkében meghatározott korrupciót,
c) költségvetési csalás bűncselekmény esetén az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény
1. cikke szerinti csalást,
d) terrorcselekmény esetén a terrorizmus elleni küzdelemről szóló 2002 június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat 1.,
illetve 3. cikkében meghatározott terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekményt, vagy az
említett kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet,
e) pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása bűncselekmény esetén 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 1. cikkében meghatározott pénzmosást vagy terrorizmus finanszírozását,

f) emberkereskedelem vagy kényszermunka esetén 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 2. cikkében meghatározott gyermekmunkát és az emberkereskedelem más
formáit
kell érteni.
(5a)61 Az (1) bekezdés n) pontját a közbeszerzési eljárásban nem kell alkalmazni, ha a Kormány a verseny biztosítása
érdekében annak alkalmazása alól az ajánlatkérő kezdeményezésére a közbeszerzésekért felelős miniszter előterjesztése
alapján hozott egyedi határozatában felmentést adott. A felmentést az ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzési eljárás
megkezdését megelőzően, akkor kérheti, ha a közbeszerzési eljárással érintett piac gazdasági szereplőinek jelentős része az
(1) bekezdés n) pontja szerinti kizáró ok hatálya alatt áll, ide nem értve azon gazdasági szereplőket, amelyek a 64. § szerinti
öntisztázás alapján nem zárhatók ki a közbeszerzési eljárásból. Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban feltünteti,
hogy a közbeszerzési eljárásban az (1) bekezdés n) pontja szerinti kizáró okot a Kormány határozatára tekintettel nem
alkalmazza.
(6) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban köteles hivatkozni az (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okokra.
(7) Az ajánlatkérő - az érintett ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezet nevének és címének (székhelyének, lakóhelyének) az eljárás tárgyának és azonosítójának, valamint a kizárás és a
kizárt gazdasági szereplő erről való tudomásszerzése időpontjának megjelölésével - köteles tájékoztatni a Közbeszerzési
Hatóságot az (1) bekezdés i) és j) pontja szerinti kizárásról és a kizárás időpontjáról.

Kelt: ________________________, ________________________
_________________________
cégszerű aláírása

