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Kizáró okok 
Igazolás uniós eljárásrendben I. 

 Igazolás – ajánlattevő/részvételre jelentkező                                     2 körös igazolás 

 

•     Előzetes igazolás 

 

                egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD): 

- képviseltre jogosult aláírásával, 

- ajánlattal/részvételi jelentkezéssel együtt 

- közös ajánlattevők/részvételre jelentkezők külön 

 

     ingyenes elektronikus nyilvántartásból ellenőrzés 

+ alvállalkozó, kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában is ellenőrizni kell az elektronikus 

nyilvántartást [az ellenőrzési kötelezettség a gazdasági szereplő minőségétől függetlenül áll 

fenn] 

 

• Nyertes ajánlattevő igazolási kötelezettsége ajánlatkérő felhívására 

 

 

 

 



Kizáró okok 
Igazolás uniós eljárásrendben II. 

 Igazolás – alvállalkozó/alkalmasságot igazoló más szervezet           1 körös igazolás 

 

• alvállalkozó 

 

- alkalmasságot nem igazoló alvállalkozó:   ajánlattevő nyilatkozik [Kbt. 67. § (4) bekezdés] – 

akkor is, ha ajánlatkérő nem írta elő az ismert alvállalkozók megnevezését 

 

- alkalmasságot igazoló alvállalkozó: egységes európai közbeszerzési dokumentum 

 

• alkalmasságot igazoló más szervezet: egységes európai közbeszerzési dokumentum 

 

- ajánlattal/részvételi jelentkezéssel együtt 

- szervezetenként külön kitöltött és aláírt 

 

 



Kizáró okok 
Igazolás uniós eljárásrendben III. 

 Egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) hiányossága 

 

• hiánypótolható [Kbt. 71. § (1)-(10) bekezdés figyelembe vételével] 

 

• nem teljeskörű kitöltést utólag bekért igazolások nem pótolják 

 

• ha az ESPD megfelelően igazolja a kizáró okok hiányát, alkalmasság fennállását 

 

 

 

egyéb hiányosság formai hiányosságnak minősül, amely alapján nem lehet érvénytelenné nyilvánítani az 

ajánlatot 

                                példa: elektronikus adatbázisok feltüntetésének elmaradása 

                      

                                   DE! aláírás jogszabály által előírt formai követelmény, így hiánya érvénytelenséget 
eredményez 



Kizáró okok 
Igazolás uniós eljárásrendben IV. 

 Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolás 

 

• nyertest követő ajánlattevők számának meghatározása a felhívásban: nem kötelező 

 

• igazolások benyújtására fel nem hívott ajánlattevők tájékoztatása: nem kötelező 

 

• felhívási kötelezettség az ajánlattal benyújtott igazolások esetén 

 

• igazolások hiánypótolhatóak 

 

• igazolások benyújtásának elmaradása esetén 

- felmerülhet a hamis adatszolgáltatás 

- következő legkedvezőbb ajánlatot tevő felhívása (ha ajánlatkérő a felhívásban nem határozta meg 

e számot) 

 

 ESPD, Kbt. 67. § (1) szerinti nyilatkozat – elektronikus nyilvántartás közötti ellentmondás 

• felvilágosítás-kérés 

• más szerv, gazdasági szereplő megkeresése 

 



Kizáró okok 
Igazolás nemzeti eljárásrendben 

 ajánlattevő/részvételre jelentkező: egyszerű nyilatkozat [Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontját részletes 

adatokkal]   +   elektronikus nyilvántartásból is ellenőrizni kell 

 

 

 alvállalkozó/alkalmasságot igazoló más szervezet: ajánlattevő nyilatkozata   +   elektronikus nyilvántartásból 

is ellenőrizni kell 

 

 

 ESPD nem alkalmazandó, de ajánlatkérő köteles elfogadni, ha tartalmazzák az igazolás tekintetében 

megkövetelt információkat és az adatok megfelelnek a valóságnak 

 

 

 önállóan kialakított eljárásrend: ajánlatkérő eltérhet a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdés szerinti szabályoktól, 

azonban a kizáró okok, alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentumok ajánlattal együtt történő bekérése 

aggályos 

 



Kizáró okok 

Igazolás több szakaszos eljárásban és hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban 

 Több szakaszos eljárás 

• keretszám meghatározása esetén (ha e keretszámot meghaladó részvételi jelentkező van)/alapos kétség:     

1) részvételi szakaszban dönt ajánlatkérő a kizáró okokról igazolás alapján 

2) ajánlattételi szakaszban csak akkor kell igazolni, ha a korábban benyújtott dokumentum nem 

alkalmas a kizáró ok hiányának igazolására 

 

• egyéb esetben: általános szabályok [Kbt. 69. § (2)-(6) bekezdés] 

 

 Tárgyalásos eljárás 

•  részvételi szakasz: lásd több szakaszos 

 

• ajánlattételi szakasz: ha a részvételi szakaszban nem kellett igazolni, végleges ajánlatot tevőktől kell 

igazolást kérni a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdés szerint 

 

 Hirdetmény  nélküli tárgyalásos eljárás 

• nincsenek speciális szabályok [kivéve: rendkívüli sürgősségre alapított hnt] 

 



Kizáró okok 
Egyes kizáró okok igazolásának kérdése 

 

 Kbt. 62. § (2) bekezdés 

[Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bűncselekmények elkövetése jelenlegi/volt vezető 

tisztségviselő/felügyelőbizottsági tag/cégvezető/egyedüli tag által] 

 

cég esetén nem a  jelenlegi/volt természetes személy  tag, vezető tisztségviselő, fb tag nyilatkozik, hanem az ő 

vonatkozásában a cég (mint gazdasági szereplő) 

 

 

 

 Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pont 

[off- shore] 

 

kizárást az eredményez a kb) pont alapján, ha nem képes megnevezni (ha azt nyilatkozza, hogy nincs ilyen tényleges 

tulajdonosa, az nem jelent kizárást) 
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