
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EGT tagországok  



NORVÉGIA 

 

Természetes személyek – 1. 

 

Kérdőív az EU közbeszerzési irányelveinek megfelelő igazolásokról 

„A” kérdőív: Természetes személyek 

A1. Kizáró okok hiányának igazolása  

természetes személyek esetében bírósági nyilvántartásokkal vagy egyenértékű okiratokkal  

[Az üres helyeket I(gen)-nel vagy N(em)-mel vagy NA (nem alkalmazható)-val kell jelölni] 
Norvég Királyság 

Azon részvételre 
jelentkezőre vagy 

Rendelkezésre áll A bírósági nyilvántartás 
kivonatának, az ezzel 

Szervezet(ek) 
- a bírósági nyilvántartás vagy 

Ezen kivonatok, okiratok, vagy a 
kizáró okok hiányát igazoló egyéb 

                                                 

1 Az a-d) pontokkal kapcsolatos definíciókat illetően ld. 2004/18/EK irányelv 45. cikk 



ajánlattevőre vonatkozó 
kizáró ok, aki1: 

bírósági nyilvántartás kivonata
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nyilatkozat 

egyenértékű okirat, illetve 
egyéb bizonyíték megjelölése 

az egyéb okirat kiadására 
jogosult, illetve 
- a kizáró ok hiányának egyéb 
bizonyítása, pl. eskü alatt tett 
nyilatkozat vagy „minősített” 
nyilatkozat 

bizonyítékok a cégvezetőkre 
vonatkoznak, vagy bármely 
természetes személyre, aki 
képviseleti, döntési vagy 
ellenőrzési joggal rendelkezik? 

a) jogerős ítélet 
megállapította a 
bűnszervezetben való 
részvételét 

  I  A gazdasági szereplők a 

közjegyzői törvény alapján 

közjegyző előtt eskü alatti 

nyilatkozatot tehetnek (2002. 04. 

26-i 12. sz. törvény.) 

A közjegyzői törvény (2002. 04. 

26-i 12. sz. törvény) alapján a 

kerületi bíróság 

NA 

b) jogerős ítélet 
megállapította korrupció 
elkövetését 

  I  A gazdasági szereplők a 

közjegyzői törvény alapján 

közjegyző előtt eskü alatti 

nyilatkozatot tehetnek (2002. 04. 

26-i 12. sz. törvény.) 

A közjegyzői törvény (2002. 04. 

26-i 12. sz. törvény) alapján a 

kerületi bíróság 

NA 

c) jogerős ítéletben csalás 
miatt elmarasztalták 

  I  A gazdasági szereplők a 

közjegyzői törvény alapján 

közjegyző előtt eskü alatti 

nyilatkozatot tehetnek (2002. 04. 

26-i 12. sz. törvény.) 

A közjegyzői törvény (2002. 04. 

26-i 12. sz. törvény) alapján a 

kerületi bíróság 

NA 

d) jogerős ítéletben 
pénzmosás miatt 
elmarasztalták  

  I  A gazdasági szereplők a 

közjegyzői törvény alapján 

közjegyző előtt eskü alatti 

nyilatkozatot tehetnek (2002. 04. 

26-i 12. sz. törvény.) 

A közjegyzői törvény (2002. 04. 

26-i 12. sz. törvény) alapján a 

kerületi bíróság 

NA 

e) jogerős ítéletben szakmai 
magatartásával 
kapcsolatosan elkövetett 
bűncselekmény miatt 

  I  A gazdasági szereplők a 

közjegyzői törvény alapján 

közjegyző előtt eskü alatti 

nyilatkozatot tehetnek (2002. 04. 

A közjegyzői törvény (2002. 04. 

26-i 12. sz. törvény) alapján a 

kerületi bíróság 

NA 



elítélték 26-i 12. sz. törvény.) 

f) csődeljárás  I   Csődnyilvántartás - a 

csődtörvény (1984. 06. 08-i 58. 

sz. törvény) 144. §-a 

Csődnyilvántartás — http://www. 

brreg. 

no/english/certificates/bankruptc

ies.html N-8910 Bronnoysund 

firmapost@brreg.no +47 75 00 

75 00 

NA 

g) felszámolási vagy 
végelszámolási eljárás 

 I   Csődnyilvántartás - a 

csődtörvény (1984. 06. 08-i 58. 

sz. törvény) 144. §-a 

Csődnyilvántartás — http://www. 

brreg. 

no/english/certificates/bankruptc

ies.html N-8910 Bronnoysund 

firmapost@brreg.no +47 75 00 

75 00 

NA 

h) csődegyezség a 
hitelezőkkel 

  I  A gazdasági szereplők a 

közjegyzői törvény alapján 

közjegyző előtt eskü alatti 

nyilatkozatot tehetnek (2002. 04. 

26-i 12. sz. törvény.) 

A közjegyzői törvény (2002. 04. 

26-i 12. sz. törvény) alapján a 

kerületi bíróság 

NA 

i) üzleti tevékenység 
felfüggesztése 

 I   A korlátlan felelősségű 

közkereseti társaságokról és a 

betéti társaságokról szóló 

törvény (1985. 06. 21-i 83. tv.) 

2-38. §-a és a cégbejegyzésről 

szóló törvény (1985. 06. 21-i 78. 

sz. tv.) § 8-1. §-a szerinti 

információk 

Cégjegyzék 

http://www.brreg.no/english/regi

sters/business/business.html 

N-8910 Bronnoysund 

firmapost@brreg.no 

+47 75 00 75 00 

NA 

j) az f-i) pontok 
tekintetében a nemzeti 
törvények és rendeletek 
szerinti hasonló eljárás 

    NA NA NA 

k) csődeljárás alanya   I  A gazdasági szereplők a 

közjegyzői törvény alapján 

közjegyző előtt eskü alatti 

nyilatkozatot tehetnek (2002. 04. 

26-i 12. sz. törvény.) 

A közjegyzői törvény (2002. 04. 

26-i 12. sz. törvény) alapján a 

kerületi bíróság 

NA 

l) bírósági felszámolási 
eljárás alanya 

  I  A gazdasági szereplők a 

közjegyzői törvény alapján 

közjegyző előtt eskü alatti 

A közjegyzői törvény (2002. 04. 

26-i 12. sz. törvény) alapján a 

kerületi bíróság 

NA 



nyilatkozatot tehetnek (2002. 04. 

26-i 12. sz. törvény.) 

m) végelszámolási eljárás 
alanya 

    NA NA NA 

n) csődegyezség van 
folyamatban 

  I  A gazdasági szereplők a 

közjegyzői törvény alapján 

közjegyző előtt eskü alatti 

nyilatkozatot tehetnek (2002. 04. 

26-i 12. sz. törvény.) 

A közjegyzői törvény (2002. 04. 

26-i 12. sz. törvény) alapján a 

kerületi bíróság 

NA 

o) a k-n) pontok 
tekintetében a nemzeti 
törvények és rendeletek 
szerinti hasonló eljárás 
alanya  

    NA NA NA 

A2. A természetes személyekre irányadó egyéb kizáró okok 

[Az üres helyeket I(gen)-nel vagy N(em)-mel vagy NA (nem alkalmazható)-val kell jelölni] 
Norvég Királyság 

Rendelkezésre áll Azon részvételre jelentkezőre vagy 
ajánlattevőre vonatkozó kizáró ok, 
aki: 

okirat vagy 
igazolás 

eskü alatt tett 
nyilatkozat 

m
in
ősített 

nyilatkozat 

Az igazolás/okirat, illetve egyéb 
bizonyíték megjelölése 

Szervezet(ek), amelyek  
- okiratot/igazolást kiállítják, vagy 
- egyéb bizonyítékot igazolják 

a) nem tett eleget a 
társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének 

I   Adóigazolás A gazdasági szereplő székhelye szerint illetékes helyi 

adóhatóság, valamint a megyei adóhatóság. 

b) nem tett eleget az adófizetési 
kötelezettségének 

I   Adóigazolás A gazdasági szereplő székhelye szerint illetékes helyi 

adóhatóság, valamint a megyei adóhatóság. 

„B” kérdőív: Jogi személyek 



B1. A kizáró okok hiányának igazolása jogi személyek esetében bírósági nyilvántartásokkal vagy egyenértékű okiratokkal  

[Az üres helyeket I(gen)-nel vagy N(em)-mel vagy NA (nem alkalmazható)-val kell jelölni] 

 
Norvég Királyság 

Rendelkezésre áll Azon részvételre jelentkezőre vagy 
ajánlattevőre vonatkozó kizáró ok, 
aki1: 

bírósági nyilvántartás kivonata
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A bírósági nyilvántartás 
kivonatának, az ezzel 
egyenértékű okirat, illetve 
egyéb bizonyíték 
megjelölése 

Szervezet(ek) 
- a bírósági nyilvántartás 
vagy az egyéb okirat 
kiadására jogosult, illetve 
- a kizáró ok hiányának 
egyéb bizonyítása, pl. eskü 
alatt tett nyilatkozattal vagy 
„minősített” nyilatkozattal 

Ezen kivonatok, okiratok, 
vagy a kizáró okok hiányát 
igazoló egyéb bizonyítékok a 
cégvezetőkre vonatkoznak 
vagy bármely jogi 
személyre, aki képviseleti, 
döntési vagy ellenőrzési 
joggal rendelkezik? 

a) jogerős ítélet megállapította a 
bűnszervezetben való részvételét 
 

  I  A gazdasági szereplők a 

közjegyzői törvény alapján 

közjegyző előtt eskü alatti 

nyilatkozatot tehetnek (2002. 

04. 26-i 12. sz. törvény.) 

A közjegyzői törvény (2002. 

04. 26-i 12. sz. törvény) 

alapján a kerületi bíróság 

NA 

b) jogerős ítélet megállapította 
korrupció elkövetését 

  I  A gazdasági szereplők a 

közjegyzői törvény alapján 

közjegyző előtt eskü alatti 

nyilatkozatot tehetnek (2002. 

A közjegyzői törvény (2002. 

04. 26-i 12. sz. törvény) 

alapján a kerületi bíróság 

NA 

                                                 

1Az a-d) pontokkal kapcsolatos definíciókat illetően ld. Art. 2004/18/EK irányelv 45. cikk 



04. 26-i 12. sz. törvény.) 

c) jogerős ítéletben csalás miatt 
elmarasztalták 

  I  A gazdasági szereplők a 

közjegyzői törvény alapján 

közjegyző előtt eskü alatti 

nyilatkozatot tehetnek (2002. 

04. 26-i 12. sz. törvény.) 

A közjegyzői törvény (2002. 

04. 26-i 12. sz. törvény) 

alapján a kerületi bíróság 

NA 

d) jogerős ítéletben pénzmosás 
miatt elmarasztalták  

  I  A gazdasági szereplők a 

közjegyzői törvény alapján 

közjegyző előtt eskü alatti 

nyilatkozatot tehetnek (2002. 

04. 26-i 12. sz. törvény.) 

A közjegyzői törvény (2002. 

04. 26-i 12. sz. törvény) 

alapján a kerületi bíróság 

NA 

e) jogerős ítéletben szakmai 
magatartásával kapcsolatosan 
elkövetett bűncselekmény miatt 
elítélték 

  I  A gazdasági szereplők a 

közjegyzői törvény alapján 

közjegyző előtt eskü alatti 

nyilatkozatot tehetnek (2002. 

04. 26-i 12. sz. törvény.) 

A közjegyzői törvény (2002. 

04. 26-i 12. sz. törvény) 

alapján a kerületi bíróság 

NA 

f) csődeljárás  I   Csődnyilvántartás - a 

csődtörvény (1984. 06. 08-i 

58. sz. törvény) 144. §-a 

Csődnyilvántartás — 

http://www. brreg. 

no/english/certificates/bankru

ptcies.html N-8910 

Bronnoysund 

firmapost@brreg.no +47 75 

00 75 00 

NA 

g) felszámolási vagy végelszámolási 
eljárás 

 I   Csődnyilvántartás - a 

csődtörvény (1984. 06. 08-i 

58. sz. törvény) 144. §-a 

Csődnyilvántartás — 

http://www. brreg. 

no/english/certificates/bankru

ptcies.html N-8910 

Bronnoysund 

firmapost@brreg.no +47 75 

00 75 00 

NA 

h) csődegyezség a hitelezőkkel   I  A gazdasági szereplők a 

közjegyzői törvény alapján 

közjegyző előtt eskü alatti 

nyilatkozatot tehetnek (2002. 

04. 26-i 12. sz. törvény.) 

A közjegyzői törvény (2002. 

04. 26-i 12. sz. törvény) 

alapján a kerületi bíróság 

NA 

i) üzleti tevékenység felfüggesztése  I   A korlátlan felelősségű 

közkereseti társaságokról és a 

betéti társaságokról szóló 

Cégjegyzék 

http://www.brreg.no/english/r

egisters/business/business.htm

NA 



törvény (1985. 06. 21-i 83. 

tv.) 2-38. §-a és a 

cégbejegyzésről szóló törvény 

(1985. 06. 21-i 78. sz. tv.) § 

8-1. §-a szerinti információk 

l 

N-8910 Bronnoysund 

firmapost@brreg.no 

+47 75 00 75 00 

j) az f-i) pontok tekintetében a 
nemzeti törvények és rendeletek 
szerinti hasonló eljárás 

    NA NA NA 

k) csődeljárás alanya   I  A gazdasági szereplők a 

közjegyzői törvény alapján 

közjegyző előtt eskü alatti 

nyilatkozatot tehetnek (2002. 

04. 26-i 12. sz. törvény.) 

A közjegyzői törvény (2002. 

04. 26-i 12. sz. törvény) 

alapján a kerületi bíróság 

NA 

l) bírósági felszámolási eljárás 
alanya 

  I  A gazdasági szereplők a 

közjegyzői törvény alapján 

közjegyző előtt eskü alatti 

nyilatkozatot tehetnek (2002. 

04. 26-i 12. sz. törvény.) 

A közjegyzői törvény (2002. 

04. 26-i 12. sz. törvény) 

alapján a kerületi bíróság 

NA 

m) végelszámolási eljárás alanya     NA NA NA 

n) csődegyezség van folyamatban   I  A gazdasági szereplők a 

közjegyzői törvény alapján 

közjegyző előtt eskü alatti 

nyilatkozatot tehetnek (2002. 

04. 26-i 12. sz. törvény.) 

A közjegyzői törvény (2002. 

04. 26-i 12. sz. törvény) 

alapján a kerületi bíróság 

NA 

o) a k-n) pontok tekintetében a 
nemzeti törvények és rendeletek 
szerinti hasonló eljárás alanya  

    NA NA NA 

 

B2. A jogi személyekre irányadó egyéb kizáró okok  

[Az üres helyeket I(gen)-nel vagy N(em)-mel vagy NA (nem alkalmazható)-val kell jelölni] 
Norvég Királyság 

Azon részvételre jelentkezőre Rendelkezésre áll Az igazolás/okirat, illetve egyéb bizonyíték megjelölése Szervezet(ek), amelyek  



vagy ajánlattevőre vonatkozó 
kizáró ok, aki: 

okirat vagy igazolás 

eskü alatt tett nyilatkozat 

m
in
ősített nyilatkozat 

- okiratot/igazolást kiállítják, vagy 
- egyéb bizonyítékot igazolják 

a) nem tett eleget a 
társadalombiztosítási 
járulékfizetési kötelezettségének 

I   Adóigazolás A gazdasági szereplő székhelye szerint 

illetékes helyi adóhatóság, valamint a 

megyei adóhatóság. 

b) nem tett eleget az adófizetési 
kötelezettségeinek 

I   Adóigazolás A gazdasági szereplő székhelye szerint 

illetékes helyi adóhatóság, valamint a 

megyei adóhatóság. 

„C” kérdőív:  

C1. A kizáró okok hiányának igazolása „közszervezetek” (hatóságok vagy a 2004/18/EGK irányelv 1. cikk (9) bekezdése értelmében 

közjogi szervek, feltéve, hogy a „B” kérdőív szerint nem minősülnek jogi személyeknek) esetében bírósági nyilvántartásokkal vagy 

egyenértékű okiratokkal 

[Az üres helyeket I(gen)-nel vagy N(em)-mel vagy NA (nem alkalmazható)-val kell jelölni] 
Norvég Királyság 

Azon részvételre jelentkezőre vagy 
ajánlattevőre vonatkozó kizáró ok, 

Rendelkezésre áll A bírósági nyilvántartás 
kivonatának, az ezzel 

Szervezet(ek) 
- a bírósági nyilvántartás 

Ezen kivonatok, okiratok, 
vagy a kizáró okok hiányát 

                                                 

1 Az a-d) pontokkal kapcsolatos definíciókat illetően ld. 2004/18/EK irányelv 45. cikk 



aki1: bírósági nyilvántartás 
kivonata
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egyenértékű okirat, illetve 
egyéb bizonyíték 
megjelölése 

vagy az egyéb okirat 
kiadására jogosult, illetve 
- a kizáró ok hiányának 
egyéb bizonyítása, pl. eskü 
alatt tett nyilatkozattal vagy 
„minősített” nyilatkozattal 

igazoló egyéb bizonyítékok 
a cégvezetőkre vonatkoznak 
vagy bármely közszervezet, 
aki képviseleti, döntési vagy 
ellenőrzési joggal 
rendelkezik? 

a) jogerős ítélet megállapította a 
bűnszervezetben való részvételét 
 

    NA (a jogi személyiség 

nélküli közszervezetek 

állami, regionális vagy helyi 

szervet jelentenek. Ezek a 

szervek nem ítélhetők el 

ilyen bűncselekmény miatt.) 

NA NA 

b) jogerős ítélet megállapította 
korrupció elkövetését 

    NA (a jogi személyiség 

nélküli közszervezetek 

állami, regionális vagy helyi 

szervet jelentenek. Ezek a 

szervek nem ítélhetők el 

ilyen bűncselekmény miatt.) 

NA NA 

c) jogerős ítéletben csalás miatt 
elmarasztalták 

    NA (a jogi személyiség 

nélküli közszervezetek 

állami, regionális vagy helyi 

szervet jelentenek. Ezek a 

szervek nem ítélhetők el 

ilyen bűncselekmény miatt.) 

NA NA 

d) jogerős ítéletben pénzmosás 
miatt elmarasztalták  

    NA (a jogi személyiség 

nélküli közszervezetek 

állami, regionális vagy helyi 

szervet jelentenek. Ezek a 

szervek nem ítélhetők el 

ilyen bűncselekmény miatt.) 

NA NA 

e) jogerős ítéletben szakmai 
magatartásával kapcsolatosan 
elkövetett bűncselekmény miatt 

  I  A gazdasági szereplők a 

közjegyzői törvény alapján 

közjegyző előtt eskü alatti 

A közjegyzői törvény (2002. 

04. 26-i 12. sz. törvény) 

alapján a kerületi bíróság 

NA 



elítélték nyilatkozatot tehetnek 

(2002. 04. 26-i 12. sz. 

törvény.) 

f) csődeljárás     NA (a jogi személyiség 

nélküli közszervezetek 

állami, regionális vagy helyi 

szervet jelentenek. Ezek a 

szervek nem ítélhetők el 

ilyen bűncselekmény miatt.) 

NA NA 

g) felszámolási vagy végelszámolási 
eljárás 

    NA NA NA 

h) csődegyezség a hitelezőkkel     NA NA NA 

i) üzleti tevékenység felfüggesztése     NA NA NA 

j) az f-i) pontok tekintetében a 
nemzeti törvények és rendeletek 
szerinti hasonló eljárás 

    NA NA NA 

k) csődeljárás alanya     NA NA NA 

l) bírósági felszámolási eljárás 
alanya 

    NA NA NA 

m) végelszámolási eljárás alanya     NA NA NA 

n) csődegyezség van folyamatban     NA NA NA 

o) a k-n) pontok tekintetében a 
nemzeti törvények és rendeletek 
szerinti hasonló eljárás alanya  

    NA NA NA 

 

C2. A közszervezetekre (hatóságok vagy a 2004/18/EGK irányelv 1. cikk (9) bekezdése értelmében közjogi szervek, feltéve, hogy a „B” 

kérdőív szerint nem minősülnek jogi személyeknek) irányadó egyéb kizáró okok 

[Az üres helyeket I(gen)-nel vagy N(em)-mel vagy NA (nem alkalmazható)-val kell jelölni] 
Norvég Királyság 

Azon részvételre jelentkezőre 
vagy ajánlattevőre vonatkozó 
kizáró ok, aki: 

Rendelkezésre áll Az igazolás/okirat, illetve egyéb bizonyíték 
megjelölése 

Szervezet(ek), amelyek  
- okiratot/igazolást kiállítják, vagy 
- egyéb bizonyítékot igazolják 



okirat vagy igazolás 

eskü alatt tett 
nyilatkozat 

m
in
ősített nyilatkozat 

a) nem tett eleget a 
társadalombiztosítási 
járulékfizetési kötelezettségének 

   NA (a jogi személyiség nélküli közszervezetek 

állami, regionális vagy helyi szervet jelentenek. 

Ez a kérdés nem értelmezhető ezekre a 

szervezetekre.) 

NA 

b) nem tett eleget az adófizetési 
kötelezettségeinek 

   NA NA 

 

„D” kérdőív a 2004/18/EK irányelv 52. cikkével kapcsolatban 

 

 
Norvég Királyság 

Minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke Annak a szervezetnek (szervezeteknek) a neve és 
címe, amely(ek) részére a felvételi kérelmet kell 
megküldeni 

a) építési munkák kivitelezői részére NA NA 

b) (áru)szállítók részére NA NA 

c) szolgáltatók részére NA NA 

Tanúsító szervezetek igazolásai   

a) építési munkák kivitelezői részére NA NA 

b) (áru)szállítók részére NA NA 

c) szolgáltatók részére NA NA 



„E” kérdőív: A fenti kérdésekkel foglalkozó kapcsolattartási hely: 

Norvég Királyság 

Név Norge 

Szervezet Moderni seringsdepartementet Konkurransepolitisk avdeling 

Cím P.O.Box 8004 Dep 0030 Oslo Norway 

Telefon +47 22 24 90 90 

Fax +47 22 24 95 16 

E-mail postmottak@mod.dep.no 

41754/2006 

 


