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AUSZTRIA (OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG)

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

(illetékes igazságügyi vagy
közigazgatási szerve, közjegyzője
vagy hatáskörrel rendelkező
szakmai szervezete előtt tett)
„minősített” nyilatkozat

eskü alatt tett nyilatkozat

1

I

egyenértékű okirat

a) jogerős ítélet

Rendelkezésre áll
bírósági nyilvántartás kivonata

Azon részvételre
jelentkezőre vagy
ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki1:

Ausztria (Osztrák Köztársaság)
A bírósági nyilvántartás
Szervezet(ek)
kivonatának, az ezzel egyenértékű - a bírósági nyilvántartás
okirat, illetve egyéb bizonyíték
vagy az egyéb okirat
megjelölése
kiadására jogosult, illetve
- a kizáró ok hiányának
egyéb bizonyítása, pl. eskü
alatt tett nyilatkozat vagy
„minősített” nyilatkozat

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

Hatósági erkölcsi bizonyítvány (a

A hatósági erkölcsi bizonyítvány

Polgármester, illetve

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

megállapította a
bűnszervezetben való
részvételét
b) jogerős ítélet
megállapította korrupció
elkövetését
c) jogerős ítéletben csalás
miatt elmarasztalták
d) jogerős ítéletben
pénzmosás miatt
elmarasztalták
e) jogerős ítéletben
szakmai magatartásával
kapcsolatosan elkövetett
bűncselekmény miatt
elítélték
f) csődeljárás3

bűntettesek nyilvántartásáról szóló
277/1968. törvény 10. §-a) 1
I

Lásd az a) ponthoz fűzött
megjegyzést!

tartományi rendőrjelenleg csak a mindenkori büntetett
főkapitányság (ahol van ilyen) előéletű magánszemélyekre
vonatkozik.2
Lásd az a) ponthoz fűzött
Lásd az a) ponthoz fűzött
megjegyzést!
megjegyzést!

I

Lásd az a) ponthoz fűzött
megjegyzést!
Lásd az a) ponthoz fűzött
megjegyzést!

Lásd az a) ponthoz fűzött
megjegyzést!
Lásd az a) ponthoz fűzött
megjegyzést!

Lásd az a) ponthoz fűzött
megjegyzést!
Lásd az a) ponthoz fűzött
megjegyzést!

I

Lásd az a) ponthoz fűzött
megjegyzést!

Lásd az a) ponthoz fűzött
megjegyzést!

Lásd az a) ponthoz fűzött
megjegyzést!

I

Cégkivonat (a cégnyilvántartásról
szóló 10/1991. törvény 33. §-a)4

Cégkivonat kiadására jogosult A természetes személyek és a jogi
személyek elvben egyaránt lehetnek
hatóság:
fizetésképtelenek.
- kereskedelmi ügyekben
illetékes elsőfokú bíróság
- a gyakorlati lehetőségektől A cégjegyzékbe való bejegyzés
függően a kerületi bíróságok is természetesen attól függ, hogy az
adott jogosult bejegyezhető-e a
cégjegyzékbe (a cégnyilvántartásról
szóló törvény 2. §-a: a természetes
személyek esetleg akkor, ha a
Kereskedelmi Törvénykönyv 1. §-a
szerinti ún. „bejegyzett kereskedő”ről van szó).
Lásd az f) ponthoz fűzött
Lásd az f) ponthoz fűzött
megjegyzést!
megjegyzést!

I

A csődnyitás a cégjegyzékbe való
bejegyzés mellett a nyilvános
döntvénytárba is bekerül
(http://www.edikte.justiz.gv.at)

g) felszámolási vagy
végelszámolási eljárás
1

I

Lásd az f) ponthoz fűzött
megjegyzést!

Lásd az 1. és 2. pontot!
Lásd még a B1 alatti megjegyzést!
3
Az osztrák jogrend alapvetően kétféle fizetésképtelenségi eljárást ismer, a csődöt (részletesebben szabályozva a
337/1914. csődeljárási rendeletben) és a kényszeregyezséget (részletesebben szabályozva a kényszeregyezségről szóló
II/221/1934. rendeletben). A csődeljárás csődbírósági megnyitásával a vállalkozó csődeljárás alatt áll. A
csődnyitást – a kényszeregyezség elrendeléséhez hasonlóan – be kell jegyezni a cégnyilvántartásba. Megfelelő (a
költségek fedezésére elegendő) vagyon hiányában ugyanez érvényes a csődnyitás elutasítására is.
4
Lásd a 3. pontot. A csődeljárási rendeleten vagy a kényszeregyezségről szóló rendeleten alapuló bejegyzést a
főkönyv, nevezetesen a csődbíróság végrehajtási nyilvántartása tartalmazza.
2
2

h) csődegyezség a
hitelezőkkel
i) üzleti tevékenység
felfüggesztése
j) az f-i) pontok
tekintetében a nemzeti
törvények és rendeletek
szerinti hasonló eljárás
k) csődeljárás alanya

N
A
N

Lásd az f) ponthoz fűzött
megjegyzést!

Lásd az f) ponthoz fűzött
megjegyzést!

Lásd az f) ponthoz fűzött
megjegyzést!

N
A

Lásd az f) ponthoz fűzött
megjegyzést!

Lásd az f) ponthoz fűzött
megjegyzést!

Lásd az f) ponthoz fűzött
megjegyzést!

I

l) bírósági felszámolási
eljárás alanya
m) végelszámolási eljárás
alanya
n) csődegyezség van
folyamatban
o) a k-n) pontok
tekintetében a nemzeti
törvények és rendeletek
szerinti hasonló eljárás
alanya

N
A
I

Lásd az f) ponthoz fűzött
megjegyzést!)
Lásd az f) ponthoz fűzött
megjegyzést!
Lásd az f) ponthoz fűzött
megjegyzést!
Lásd az f) ponthoz fűzött
megjegyzést!
Lásd az f) ponthoz fűzött
megjegyzést!

Lásd az f) ponthoz fűzött
megjegyzést!
Lásd az f) ponthoz fűzött
megjegyzést!
Lásd az f) ponthoz fűzött
megjegyzést!
Lásd az f) ponthoz fűzött
megjegyzést!
Lásd az f) ponthoz fűzött
megjegyzést!

Lásd az f) ponthoz fűzött
megjegyzést!
Lásd az f) ponthoz fűzött
megjegyzést!
Lásd az f) ponthoz fűzött
megjegyzést!
Lásd az f) ponthoz fűzött
megjegyzést!
Lásd az f) ponthoz fűzött
megjegyzést!
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N
A
N
A

A2. A természetes személyekre irányadó egyéb kizáró okok
Ausztria (Osztrák Köztársaság)
Az igazolás/okirat, illetve egyéb Szervezet(ek), amelyek
bizonyíték megjelölése
- okiratot/igazolást kiállítják, vagy
- egyéb bizonyítékot igazolják

minősített
nyilatkozat

eskü alatt tett
nyilatkozat

5

Rendelkezésre áll
okirat vagy
igazolás

Azon részvételre jelentkezőre vagy
ajánlattevőre vonatkozó kizáró ok,
aki:

Bár a 194/1994. ipartörvény 93. §-a előírja, hogy az iparűző jelentse be iparűzése szüneteltetését az illetékes
tartományi kereskedelmi és iparkamaránál, a bejegyzést (esetleg az iparűzési nyilvántartásba) ugyanolyan kevéssé
irányozza elő, mint az egyidejű nyilatkozattételt.
3

a) nem tett eleget a
társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének

I

b) nem tett eleget az adófizetési
kötelezettségének

I

Az illetékes társadalombiztosító Illetékes társadalombiztosító intézet
intézet által kiadott utolsó
érvényes számlakivonat (amely
szerint nem áll fenn
járuléktartozás)6
Az illetékes adóhatóság által
Illetékes adóhivatal
kiadott utolsó érvényes
adóigazolás (könyvelési értesítés,
amely szerint nem áll fenn
adótartozás)7

„B” kérdőív: Jogi személyek
B1. A kizáró okok hiányának igazolása jogi személyek esetében bírósági nyilvántartásokkal vagy egyenértékű okiratokkal
Azon részvételre jelentkezőre vagy

6
7

Rendelkezésre áll

Ausztria (Osztrák Köztársaság)
A bírósági nyilvántartás

Szervezet(ek)

Ezen kivonatok, okiratok,

Nem áll rendelkezésre minta, mivel a számlakivonat a kiadó társadalombiztosító intézet szerint minden esetben más.
Lásd a 4. pontot. Ha a könyvelési értesítés tartozást mutat, fizetési hátralék áll fenn.

1

Az a-d) pontokkal kapcsolatos definíciókat illetően ld. 2004/18/EK irányelv 45. cikk
4

b) jogerős ítélet megállapította
korrupció elkövetését
c) jogerős ítéletben csalás miatt
elmarasztalták
d) jogerős ítéletben pénzmosás
miatt elmarasztalták
e) jogerős ítéletben szakmai
magatartásával kapcsolatosan
elkövetett bűncselekmény miatt
elítélték

NA

8

NA
NA
NA

(illetékes igazságügyi vagy közigazgatási
szerve, közjegyzője vagy hatáskörrel
rendelkező szakmai szervezete előtt tett)
”minősített” nyilatkozat

NA8

eskü alatt tett nyilatkozat

a) jogerős ítélet megállapította a
bűnszervezetben való részvételét

egyenértékű okirat

bírósági nyilvántartás kivonata

ajánlattevőre vonatkozó kizáró ok,
aki1:

kivonatának, az ezzel
egyenértékű okirat, illetve
egyéb bizonyíték
megjelölése

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

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

.
Lásd az a) ponthoz fűzött
megjegyzést!
Lásd az a) ponthoz fűzött
megjegyzést!
Lásd az a) ponthoz fűzött
megjegyzést!
Lásd az a) ponthoz fűzött
megjegyzést!

.
.
.

2005 végéig az osztrák jogi személyek mint olyanok nem voltak büntethetők. Ennek alapján a jogátruházásról szóló
17/2006. szövetségi törvény 68. § (1Z) bekezdésének 1.) és 5.) pontja a jogi személyek esetében figyelembe veszi,
hogy az ügyvezetésben közreműködő természetes személyek ellen jogerős ítélet született-e. 2006. január 1-jével
hatályba lépett az egyesületi felelősségről szóló 151/2005. törvény. E törvény azt szabályozza, hogy az egyesületek
(pl. jogi személyek – alkalmazási területéről lásd az egyesületi felelősségről szóló törvény 1. §-át) milyen
feltételek esetén tartoznak büntetőjogi felelősséggel, és velük szemben milyen büntetési tételek alkalmazhatók
(pénzbüntetés). Folyamatban van a bűntettesek nyilvántartásáról szóló törvény módosítása ezen újításnak megfelelően,
de még nem lépett hatályba. Hogy ez konkrétan hogyan fog kinézni, az egyelőre nem becsülhető meg. Jelenleg tehát a
hatósági erkölcsi bizonyítvány nem terjeszthető ki jogi személyekre, ezért rájuk nézve az ügyvezetésben közreműködő
természetes személyek hatósági erkölcsi bizonyítványát kell figyelembe venni (ehhez lásd az A1 pontot).
5

f) csődeljárás9

g) felszámolási vagy végelszámolási
eljárás

I

h) csődegyezség a hitelezőkkel

NA

i) üzleti tevékenység
felfüggesztése11
j) az f-i) pontok tekintetében a
nemzeti törvények és rendeletek
szerinti hasonló eljárás

N
11
NA

k) csődeljárás alanya

l) bírósági felszámolási eljárás
9

Cégkivonat kiadására jogosult
hatóság:
- kereskedelmi ügyekben
illetékes elsőfokú bíróság
A csődnyitás a cégjegyzékbe - a gyakorlati lehetőségektől
való bejegyzés mellett a
függően a kerületi bíróságok is
nyilvános döntvénytárba is
bekerül
(http://www.edikte.justiz.gv.a
t)
Cégkivonat (a
cégnyilvántartásról szóló
10/1991. törvény 33. §-a)10

I

I

NA

Lásd az f)
ponthoz
fűzött
megjegyzést!
Lásd az f)
ponthoz
fűzött
megjegyzést!

Lásd az f) ponthoz fűzött
megjegyzést!

Lásd az f) ponthoz fűzött
megjegyzést!

Lásd az f) ponthoz fűzött
megjegyzést!

Lásd az f) ponthoz fűzött
megjegyzést!

Lásd az f)
ponthoz
fűzött
megjegyzést!
Lásd az f)
ponthoz
fűzött
megjegyzést!
Lásd az f)

Lásd az f) ponthoz fűzött
megjegyzést!

Lásd az f) ponthoz fűzött
megjegyzést!

Lásd az f) ponthoz fűzött
megjegyzést!

Lásd az f) ponthoz fűzött
megjegyzést!

Lásd az f) ponthoz fűzött

Lásd az f) ponthoz fűzött

A természetes személyek és a
jogi személyek elvben
egyaránt lehetnek
fizetésképtelenek.
A cégjegyzékbe való
bejegyzés természetesen attól
függ, hogy az adott jogosult
bejegyezhető-e a
cégjegyzékbe (ehhez lásd a
cégnyilvántartásról szóló
törvény 2. §-ában lévő
felsorolást).

Az osztrák jogrend alapvetően kétféle fizetésképtelenségi eljárást ismer, a csődöt (részletesebben szabályozva a
337/1914. csődeljárási rendeletben) és a kényszeregyezséget (részletesebben szabályozva a kényszeregyezségről szóló
II/221/1934. rendeletben). A csődeljárás csődbírósági megnyitásával a vállalkozó csődeljárás alatt áll. A
csődnyitást – a kényszeregyezség elrendeléséhez hasonlóan – be kell jegyezni a cégnyilvántartásba. Megfelelő (a
költségek fedezésére elegendő) vagyon hiányában ugyanez érvényes a csődnyitás elutasítására is.
10
Lásd a 3. pontot. A csődeljárási rendeleten vagy a kényszeregyezségről szóló rendeleten alapuló bejegyzést a
főkönyv, nevezetesen a csődbíróság végrehajtási nyilvántartása tartalmazza.
11
Lásd az A1 bekezdés i) pontjához fűzött megjegyzést!
6

alanya
m) végelszámolási eljárás alanya

I

n) csődegyezség van folyamatban

NA

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

NA

ponthoz
fűzött
megjegyzést!
Lásd az f)
ponthoz
fűzött
megjegyzést!
Lásd az f)
ponthoz
fűzött
megjegyzést!
Lásd az f)
ponthoz
fűzött
megjegyzést!

megjegyzést!

megjegyzést!

Lásd az f) ponthoz fűzött
megjegyzést!

Lásd az f) ponthoz fűzött
megjegyzést!

Lásd az f) ponthoz fűzött
megjegyzést!

Lásd az f) ponthoz fűzött
megjegyzést!

Lásd az f) ponthoz fűzött
megjegyzést!

Lásd az f) ponthoz fűzött
megjegyzést!

B2. A jogi személyekre irányadó egyéb kizáró okok

I

minősített
nyilatkozat

I

eskü alatt tett
nyilatkozat

a) nem tett eleget a
társadalombiztosítási
járulékfizetési kötelezettségének
b) nem tett eleget az adófizetési
kötelezettségeinek

Rendelkezésre áll
okirat vagy
igazolás

Azon részvételre jelentkezőre
vagy ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki:

Ausztria (Osztrák Köztársaság)
Az igazolás/okirat, illetve egyéb bizonyíték
megjelölése

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

Az illetékes társadalombiztosító intézet által kiadott Illetékes társadalombiztosító intézet
utolsó érvényes számlakivonat (amely szerint nem áll
fenn járuléktartozás)12
Az illetékes adóhatóság által kiadott utolsó érvényes Illetékes adóhivatal
adóigazolás (könyvelési értesítés, amely szerint nem
áll fenn adótartozás)13

„C” kérdőív:
12

Nem áll rendelkezésre minta, mivel a számlakivonat a kiadó társadalombiztosító intézet szerint minden esetben
más.
13
Lásd a 4. pontot. Ha a könyvelési értesítés tartozást mutat, fizetési hátralék áll fenn.
7

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
Azon részvételre jelentkezőre vagy
ajánlattevőre vonatkozó kizáró ok,
aki1:

Rendelkezésre áll

NA

e) jogerős ítéletben szakmai
magatartásával kapcsolatosan

NA

1
14

(illetékes igazságügyi vagy
közigazgatási szerve,
közjegyzője vagy hatáskörrel
rendelkező szakmai
szervezete előtt tett)
„minősített” nyilatkozat

b) jogerős ítélet megállapította
korrupció elkövetését
c) jogerős ítéletben csalás miatt
elmarasztalták
d) jogerős ítéletben pénzmosás
miatt elmarasztalták

eskü alatt tett nyilatkozat

NA14

egyenértékű okirat

bírósági nyilvántartás
kivonata
a) jogerős ítélet megállapította a
bűnszervezetben való részvételét

Ausztria (Osztrák Köztársaság)
A bírósági nyilvántartás
kivonatának, az ezzel
egyenértékű okirat, illetve
egyéb bizonyíték
megjelölése

NA
NA

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 közszervezet,
aki képviseleti, döntési vagy
ellenőrzési joggal
rendelkezik?

Lásd az a) ponthoz fűzött
megjegyzést!
Lásd az a) ponthoz fűzött
megjegyzést!
Lásd az a) ponthoz fűzött
megjegyzést!

Lásd az a) ponthoz fűzött
megjegyzést!

Az a-d) pontokkal kapcsolatos definíciókat illetően ld. 2004/18/EK irányelv 45. cikk
Lásd a B1 bekezdés a) pontjához fűzött megjegyzést!
8

elkövetett bűncselekmény miatt
elítélték
f) csődeljárás15

I

g) felszámolási vagy végelszámolási I
eljárás
NA
h) csődegyezség a hitelezőkkel
i) üzleti tevékenység
felfüggesztése17
j) az f-i) pontok tekintetében a
nemzeti törvények és rendeletek
szerinti hasonló eljárás
k) csődeljárás alanya

N
17

NA

Lásd az f) ponthoz fűzött
megjegyzést!

Lásd az f) ponthoz fűzött
megjegyzést!

Lásd az f) ponthoz fűzött
megjegyzést!

I

Lásd az f) ponthoz fűzött
megjegyzést!
Lásd az f) ponthoz fűzött
megjegyzést!
Lásd az f) ponthoz fűzött
megjegyzést!
Lásd az f) ponthoz fűzött

Lásd az f) ponthoz fűzött
megjegyzést!
Lásd az f) ponthoz fűzött
megjegyzést!
Lásd az f) ponthoz fűzött
megjegyzést!
Lásd az f) ponthoz fűzött

Lásd az f) ponthoz fűzött
megjegyzést!
Lásd az f) ponthoz fűzött
megjegyzést!
Lásd az f) ponthoz fűzött
megjegyzést!
Lásd az f) ponthoz fűzött

l) bírósági felszámolási eljárás
alanya
m) végelszámolási eljárás alanya

NA

n) csődegyezség van folyamatban

NA

15

Cégkivonat kiadására jogosult A természetes személyek és a
hatóság:
jogi személyek elvben
- kereskedelmi ügyekben
egyaránt lehetnek
illetékes elsőfokú bíróság
fizetésképtelenek.
A csődnyitás a cégjegyzékbe - a gyakorlati lehetőségektől
való bejegyzés mellett a
függően a kerületi bíróságok is A cégjegyzékbe való
nyilvános döntvénytárba is
bejegyzés természetesen attól
bekerül
függ, hogy az adott jogosult
(http://www.edikte.justiz.gv.a
bejegyezhető-e a
t)
cégjegyzékbe (ehhez lásd a
cégnyilvántartásról szóló
törvény 2. §-ában lévő
felsorolást).
Lásd az f) ponthoz fűzött
Lásd az f) ponthoz fűzött
Lásd az f) ponthoz fűzött
megjegyzést!
megjegyzést!
megjegyzést!
Lásd az f) ponthoz fűzött
Lásd az f) ponthoz fűzött
Lásd az f) ponthoz fűzött
megjegyzést!
megjegyzést!
megjegyzést!
Cégkivonat (a
cégnyilvántartásról szóló
10/1991. törvény 33. §-a)16

I

Az osztrák jogrend alapvetően kétféle fizetésképtelenségi eljárást ismer, a csődöt (részletesebben szabályozva a
337/1914. csődeljárási rendeletben) és a kényszeregyezséget (részletesebben szabályozva a kényszeregyezségről szóló
II/221/1934. rendeletben). A csődeljárás csődbírósági megnyitásával a vállalkozó csődeljárás alatt áll. A
csődnyitást – a kényszeregyezség elrendeléséhez hasonlóan – be kell jegyezni a cégnyilvántartásba. Megfelelő (a
költségek fedezésére elegendő) vagyon hiányában ugyanez érvényes a csődnyitás elutasítására is.
16
Lásd a 3. pontot. A csődeljárási rendeleten vagy a kényszeregyezségről szóló rendeleten alapuló bejegyzést a
főkönyv, nevezetesen a csődbíróság végrehajtási nyilvántartása tartalmazza.
17
Lásd az A1 bekezdés i) pontjához fűzött megjegyzést!
9

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

megjegyzést!
Lásd az f) ponthoz fűzött
megjegyzést!

NA

megjegyzést!
Lásd az f) ponthoz fűzött
megjegyzést!

megjegyzést!
Lásd az f) ponthoz fűzött
megjegyzést!

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
Azon részvételre jelentkezőre
vagy ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki:

I

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

minősített nyilatkozat

I

eskü alatt tett
nyilatkozat

okirat vagy igazolás

a) nem tett eleget a
társadalombiztosítási
járulékfizetési kötelezettségének
b) nem tett eleget az adófizetési
kötelezettségeinek

Ausztria (Osztrák Köztársaság)
Az igazolás/okirat, illetve egyéb bizonyíték
megjelölése

Rendelkezésre áll

Az illetékes társadalombiztosító intézet által
kiadott utolsó érvényes számlakivonat (amely
szerint nem áll fenn járuléktartozás)18
Az illetékes adóhatóság által kiadott utolsó
érvényes adóigazolás (könyvelési értesítés,
amely szerint nem áll fenn adótartozás)19

Illetékes társadalombiztosító intézet
Illetékes adóhivatal

„D” kérdőív a 2004/18/EK irányelv 52. cikkével kapcsolatban
Ausztria (Osztrák Köztársaság)
Minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke
Annak a szervezetnek (szervezeteknek) a neve és
18

Nem áll rendelkezésre minta, mivel a számlakivonat a kiadó társadalombiztosító intézet szerint minden esetben
más.
19
Lásd a 4. pontot. Ha a könyvelési értesítés tartozást mutat, fizetési hátralék áll fenn.
10

címe, amely(ek) részére a felvételi kérelmet kell
megküldeni
a) építési munkák kivitelezői részére
b) (áru)szállítók részére
c) szolgáltatók részére
Tanúsító szervezetek igazolásai20
a) építési munkák kivitelezői részére
b) (áru)szállítók részére
c) szolgáltatók részére

[nem]
[nem]
[nem]

„E” kérdőív: A fenti kérdésekkel foglalkozó kapcsolattartási hely:
Ausztria (Osztrák Köztársaság)
Név
Szervezet
Cím
Telefon
Fax
E-mail

20

A bizonyíték csak akkor szolgáltatható valamely harmadik személy vonatkozó, általánosan hozzáférhető
nyilvántartási bejegyzésével, ha a megrendelő által előírt bizonyítékok a harmadik személynél közvetlenül
fellelhetők.
11

CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG

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

(illetékes igazságügyi vagy
közigazgatási szerve, közjegyzője
vagy hatáskörrel rendelkező
szakmai szervezete előtt tett)
„minősített” nyilatkozat

I

eskü alatt tett nyilatkozat

1

egyenértékű okirat

a) jogerős ítélet
megállapította a
bűnszervezetben való
részvételét

Rendelkezésre áll
bírósági nyilvántartás kivonata

Azon részvételre
jelentkezőre vagy
ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki1:

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

A büntetlen előélet igazolása vagy a
büntetett előélet igazolása
(1. sz. melléklet)

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

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

Cyprus Police (Ciprusi
Rendőrség)
Criminal Record Office
(Bűnügyi Nyilvántartó

Nem, ezek az elítélt személyekre
vonatkoznak.

Az a-d) pontokkal kapcsolatos definíciókat illetően ld. 2004/18/EK irányelv 45. cikk
12

b) jogerős ítélet
megállapította korrupció
elkövetését

I

A büntetlen előélet igazolása vagy a
büntetett előélet igazolása
(1. sz. melléklet)

c) jogerős ítéletben csalás
miatt elmarasztalták

I

A büntetlen előélet igazolása vagy a
büntetett előélet igazolása
(1. sz. melléklet)

d) jogerős ítéletben
pénzmosás miatt
elmarasztalták

I

A büntetlen előélet igazolása vagy a
büntetett előélet igazolása
(1. sz. melléklet)

e) jogerős ítéletben
szakmai magatartásával
kapcsolatosan elkövetett
bűncselekmény miatt
elítélték

I

f) csődeljárás

I

I

1. Az eskü alatt tett nyilatkozatot a
legfelsőbb bíróság bocsátja ki
2. Az ezzel egyenértékű
dokumentumot a szakmai szervek
bocsátják ki
Zárgondnok igazolása
(2. sz. melléklet)

Hivatal)
Police Headquarters (Rendőrfőkapitányság)
1478 Nicosia
weboldal: www.police.gov.cy
Cyprus Police (Ciprusi
Nem, ezek az elítélt személyekre
Rendőrség)
vonatkoznak.
Criminal Record Office
(Bűnügyi Nyilvántartó
Hivatal)
Police Headquarters (Rendőrfőkapitányság)
1478 Nicosia
weboldal: www.police.gov.cy
Cyprus Police (Ciprusi
Nem, ezek az elítélt személyekre
Rendőrség)
vonatkoznak.
Criminal Record Office
(Bűnügyi Nyilvántartó
Hivatal)
Police Headquarters (Rendőrfőkapitányság)
1478 Nicosia
weboldal: www.police.gov.cy
Cyprus Police (Ciprusi
Nem, ezek az elítélt személyekre
Rendőrség)
vonatkoznak.
Criminal Record Office
(Bűnügyi Nyilvántartó
Hivatal)
Police Headquarters (Rendőrfőkapitányság)
1478 Nicosia
weboldal: www.police.gov.cy
1. Supreme Court (Legfelsőbb Természetes személyek
Bíróság)
Charalambous Mouskou Street
1404 Nicosia
2. Szakmai szervek
Fizetésképtelen természetes
Registrar of Companies and
személyek
Official Receiver
(cégjegyzékvezető és hatósági
13

g) felszámolási vagy
végelszámolási eljárás
h) csődegyezség a
hitelezőkkel

i) üzleti tevékenység
felfüggesztése
j) az f-i) pontok
tekintetében a nemzeti
törvények és rendeletek
szerinti hasonló eljárás
k) csődeljárás alanya

NA
I

I

Zárgondnok igazolása
(2. sz. melléklet)

felszámoló biztos )
Corner Makarios Avenue &
Karpenisiou "XENIOS"
Building, 1427 Nicosia,
Cyprus
(Mr Charalambos Paraskeva
tel.: 00-357-22409301
fax : 00-357-22409323
e-mail:
IPapadamou@drcor.mcit.gov.c
y
NA
NA

NA

Fizetésképtelen természetes
Registrar of Companies and
személyek
Official Receiver
(cégjegyzékvezető és hatósági
felszámoló biztos)
Corner Makarios Avenue &
Karpenisiou "XENIOS"
Building, 1427 Nicosia,
Cyprus
(Mr Charalambos Paraskeva
tel.: 00-357-22409301
fax : 00-357-22409323
e-mail:
IPapadamou@drcor.mcit.gov.c
y
NA
NA

NA

NA

Zárgondnok igazolása
(2. sz. melléklet)

Fizetésképtelen természetes
Registrar of Companies and
személyek
Official Receiver
(cégjegyzékvezető és hatósági
felszámoló biztos)
Corner Makarios Avenue &
Karpenisiou "XENIOS"

NA
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l) bírósági felszámolási
eljárás alanya
m) végelszámolási eljárás
alanya
n) csődegyezség van
folyamatban

I

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

NA

Building, 1427 Nicosia,
Cyprus
(Mr Charalambos Paraskeva
tel.: 00-357-22409301
fax : 00-357-22409323
e-mail:
IPapadamou@drcor.mcit.gov.c
y
NA
NA

NA

NA

Zárgondnok igazolása
(2. sz. melléklet)

Fizetésképtelen természetes
Registrar of Companies and
személyek
Official Receiver
(cégjegyzékvezető és hatósági
felszámoló biztos)
Corner Makarios Avenue &
Karpenisiou "XENIOS"
Building, 1427 Nicosia,
Cyprus
(Mr Charalambos Paraskeva
tel.: 00-357-22409301
fax : 00-357-22409323
e-mail:
IPapadamou@drcor.mcit.gov.c
y
NA
NA

NA

NA

A2. A természetes személyekre irányadó egyéb kizáró okok
Azon részvételre jelentkezőre vagy

Rendelkezésre áll

Ciprusi Köztársaság
Az igazolás/okirat, illetve egyéb Szervezet(ek), amelyek
15

I

b) nem tett eleget az adófizetési
kötelezettségének

I

minősített
nyilatkozat

a) nem tett eleget a
társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének

eskü alatt tett
nyilatkozat

okirat vagy
igazolás

ajánlattevőre vonatkozó kizáró ok,
aki:

bizonyíték megjelölése

- okiratot/igazolást kiállítják, vagy
- egyéb bizonyítékot igazolják

A Társadalombiztosítási Főosztály Ministry of Labour and Social Insurance (Munkaügyi és
által kibocsátott igazolás
Társadalombiztosítási Minisztérium)
Department of Social Insurance (Társadalombiztosítási
(3. sz. melléklet)
Főosztály)
7, Byronos Street
1463 Nicosia
(Lásd a 4. mellékletet)
1. Közvetett adókra vonatkozóan
Nicosia District Collection Office of Inland Revenue (Az
(Lásd az 5. mellékletet)
Adóhivatal Nicosiai Körzeti Beszedési Igazgatósága)
Byzantiou, Street
1472 Strovolos
Nicosia
2. Közvetlen adókra vonatkozóan
Ministry of Finance (Pénzügyminisztérium)
Value Added Tax Service (ÁFA Szolgálat)
M.Karaoli Street
1096 Nicosia

„B” kérdőív: Jogi személyek
B1. A kizáró okok hiányának igazolása jogi személyek esetében bírósági nyilvántartásokkal vagy egyenértékű okiratokkal
Azon részvételre jelentkezőre vagy

Rendelkezésre áll

Ciprusi Köztársaság
A bírósági nyilvántartás

Szervezet(ek)

Ezen kivonatok, okiratok,

1

Az a-d) pontokkal kapcsolatos definíciókat illetően ld. 2004/18/EK irányelv 45. cikk
16

(illetékes igazságügyi vagy közigazgatási
szerve, közjegyzője vagy hatáskörrel
rendelkező szakmai szervezete előtt tett)
”minősített” nyilatkozat

eskü alatt tett nyilatkozat

egyenértékű okirat

bírósági nyilvántartás kivonata

ajánlattevőre vonatkozó kizáró ok,
aki1:

kivonatának, az ezzel
egyenértékű okirat, illetve
egyéb bizonyíték
megjelölése

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

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

Cyprus Police (Ciprusi
Rendőrség)
Criminal Record Office
(Bűnügyi Nyilvántartó Hivatal)
Police Headquarters (Rendőrfőkapitányság)
1478 Nicosia
Cyprus Police (Ciprusi
Rendőrség)
Criminal Record Office
(Bűnügyi Nyilvántartó Hivatal)
Police Headquarters (Rendőrfőkapitányság)
1478 Nicosia
weboldal: www.police.gov.cy
Cyprus Police (Ciprusi
Rendőrség)
Criminal Record Office
(Bűnügyi Nyilvántartó Hivatal)
Police Headquarters (Rendőrfőkapitányság)
1478 Nicosia
weboldal: www.police.gov.cy
Cyprus Police (Ciprusi

Nem, ezek csak az elítélt jogi
személyekre vonatkoznak.

a) jogerős ítélet megállapította a
bűnszervezetben való részvételét

I

A ciprusi rendőrség által
kibocsátott levél

b) jogerős ítélet megállapította
korrupció elkövetését

I

A ciprusi rendőrség által
kibocsátott levél

c) jogerős ítéletben csalás miatt
elmarasztalták

I

A ciprusi rendőrség által
kibocsátott levél

d) jogerős ítéletben pénzmosás

I

A ciprusi rendőrség által

Nem, ezek csak az elítélt jogi
személyekre vonatkoznak.

Nem, ezek csak az elítélt jogi
személyekre vonatkoznak.

Nem, ezek csak az elítélt jogi
17

miatt elmarasztalták

kibocsátott levél

e) jogerős ítéletben szakmai
magatartásával kapcsolatosan
elkövetett bűncselekmény miatt
elítélték
f) csődeljárás
g) felszámolási vagy végelszámolási
eljárás

NA

h) csődegyezség a hitelezőkkel

i) üzleti tevékenység felfüggesztése
j) az f-i) pontok tekintetében a
nemzeti törvények és rendeletek

I

I

NA
Zárgondnok igazolása
(6. sz. melléklet)

Zárgondnok igazolása
(6. sz. melléklet)

NA
NA

személyekre vonatkoznak.
Rendőrség)
Criminal Record Office
(Bűnügyi Nyilvántartó Hivatal)
Police Headquarters (Rendőrfőkapitányság)
1478 Nicosia
weboldal: www.police.gov.cy
NA
NA

NA
Registrar of Companies and
Official Receiver
(cégjegyzékvezető és hatósági
felszámoló biztos)
Corner Makarios Avenue &
Karpenisiou "XENIOS"
Building, 1427 Nicosia, Cyprus
(Mr Charalambos Paraskeva
tel.: 00-357-22409301
fax : 00-357-22409323
e-mail:
IPapadamou@drcor.mcit.gov.cy
Registrar of Companies and
Official Receiver
(cégjegyzékvezető és hatósági
felszámoló biztos)
Corner Makarios Avenue &
Karpenisiou "XENIOS"
Building, 1427 Nicosia, Cyprus
(Mr Charalambos Paraskeva
tel.: 00-357-22409301
fax : 00-357-22409323
e-mail:
IPapadamou@drcor.mcit.gov.cy
NA
NA

NA
A részvények vagy a garancia
tekintetében korlátolt
felelősségű társaságok
(részvénytőkével vagy
részvénytőke nélkül)

A részvények vagy a garancia
tekintetében korlátolt
felelősségű társaságok
(részvénytőkével vagy
részvénytőke nélkül)

NA
NA
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szerinti hasonló eljárás
k) csődeljárás alanya
l) bírósági felszámolási eljárás
alanya

m) végelszámolási eljárás alanya
n) csődegyezség van folyamatban

I

NA
Zárgondnok igazolása
(6. sz. melléklet)

I

NA
Zárgondnok igazolása
(6. sz. melléklet)

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

NA

NA
Registrar of Companies and
Official Receiver
(cégjegyzékvezető és hatósági
felszámoló biztos)
Corner Makarios Avenue &
Karpenisiou "XENIOS"
Building, 1427 Nicosia, Cyprus
(Mr Charalambos Paraskeva
tel.: 00-357-22409301
fax : 00-357-22409323
e-mail:
IPapadamou@drcor.mcit.gov.cy
NA
Registrar of Companies and
Official Receiver
(cégjegyzékvezető és hatósági
felszámoló biztos)
Corner Makarios Avenue &
Karpenisiou "XENIOS"
Building, 1427 Nicosia, Cyprus
(Mr Charalambos Paraskeva
tel.: 00-357-22409301
fax : 00-357-22409323
e-mail:
IPapadamou@drcor.mcit.gov.cy
NA

NA
A részvények vagy a garancia
tekintetében korlátolt
felelősségű társaságok
(részvénytőkével vagy
részvénytőke nélkül)

NA
A részvények vagy a garancia
tekintetében korlátolt
felelősségű társaságok
(részvénytőkével vagy
részvénytőke nélkül)

NA

B2. A jogi személyekre irányadó egyéb kizáró okok
Azon részvételre jelentkezőre

Rendelkezésre áll

Ciprusi Köztársaság
Az igazolás/okirat, illetve egyéb bizonyíték

Szervezet(ek), amelyek
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minősített
nyilatkozat

eskü alatt tett
nyilatkozat

okirat vagy
igazolás

vagy ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki:

megjelölése

- okiratot/igazolást kiállítják, vagy
- egyéb bizonyítékot igazolják

Ministry of Labour and Social Insurance (Munkaügyi és
Társadalombiztosítási Minisztérium)
Department of Social Insurance (Társadalombiztosítási
Főosztály)
7, Byronos Street
1463 Nicosia
1. Közvetett adókra vonatkozóan
Nicosia District Collection Office of Inland Revenue (Az
Adóhivatal Nicosiai Körzeti Beszedési Igazgatósága)
Byzantiou, Street
1472 Strovolos

a) nem tett eleget a
társadalombiztosítási
járulékfizetési kötelezettségének

I

A Társadalombiztosítási Főosztály által kibocsátott
igazolás
(3. sz. melléklet)

b) nem tett eleget az adófizetési
kötelezettségeinek

I

(Lásd a 4. mellékletet)
(Lásd az 5. mellékletet)

2. Közvetlen adókra vonatkozóan
Ministry of Finance (Pénzügyminisztérium)
Value Added Tax Service (ÁFA Szolgálat)
M.Karaoli Street
1096 Nicosia

„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
Azon részvételre jelentkezőre vagy
ajánlattevőre vonatkozó kizáró ok,

1

Rendelkezésre áll

Ciprusi Köztársaság
A bírósági nyilvántartás
kivonatának, az ezzel

Szervezet(ek)
- a bírósági nyilvántartás

Ezen kivonatok, okiratok,
vagy a kizáró okok hiányát

Az a-d) pontokkal kapcsolatos definíciókat illetően ld. 2004/18/EK irányelv 45. cikk
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aki1:

NA

NA

b) jogerős ítélet megállapította
korrupció elkövetését
c) jogerős ítéletben csalás miatt
elmarasztalták
d) jogerős ítéletben pénzmosás
miatt elmarasztalták

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

e) jogerős ítéletben szakmai
magatartásával kapcsolatosan
elkövetett bűncselekmény miatt
elítélték
f) csődeljárás
g) felszámolási vagy végelszámolási
eljárás
h) csődegyezség a hitelezőkkel
i) üzleti tevékenység felfüggesztése
j) az f-i) pontok tekintetében a
nemzeti törvények és rendeletek
szerinti hasonló eljárás
k) csődeljárás alanya
l) bírósági felszámolási eljárás
alanya
m) végelszámolási eljárás alanya

NA

NA

NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA
NA

NA
NA
NA

NA
NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA

NA

NA

(illetékes igazságügyi vagy
közigazgatási szerve,
közjegyzője vagy hatáskörrel
rendelkező szakmai
szervezete előtt tett)
„minősített” nyilatkozat

NA

eskü alatt tett nyilatkozat

a) jogerős ítélet megállapította a
bűnszervezetben való részvételét

egyenértékű okirat

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

bírósági nyilvántartás
kivonata

egyenértékű okirat, illetve vagy az egyéb okirat
egyéb bizonyíték
kiadására jogosult, illetve
megjelölése
- a kizáró ok hiányának
egyéb bizonyítása, pl. eskü
alatt tett nyilatkozattal vagy
„minősített” nyilatkozattal
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n) csődegyezség van folyamatban
o) a k-n) pontok tekintetében a
nemzeti törvények és rendeletek
szerinti hasonló eljárás alanya

NA
NA

NA
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
Azon részvételre jelentkezőre
vagy ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki:

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

minősített nyilatkozat

I

eskü alatt tett
nyilatkozat

okirat vagy igazolás

a) nem tett eleget a
társadalombiztosítási
járulékfizetési kötelezettségének

Ciprusi Köztársaság
Az igazolás/okirat, illetve egyéb bizonyíték
megjelölése

Rendelkezésre áll

A Társadalombiztosítási Főosztály által
kibocsátott igazolás
(3. sz. melléklet)

Ministry of Labour and Social Insurance (Munkaügyi
és Társadalombiztosítási Minisztérium)
Department of Social Insurance
(Társadalombiztosítási Főosztály)
7, Byronos Street
1463 Nicosia
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b) nem tett eleget az adófizetési
kötelezettségeinek

(Lásd a 4. mellékletet)

I

(Lásd az 5. mellékletet)

1. Közvetett adókra vonatkozóan
Nicosia District Collection Office of Inland Revenue
(Az Adóhivatal Nicosiai Körzeti Beszedési
Igazgatósága)
Byzantiou, Street
1472 Strovolos
2. Közvetlen adókra vonatkozóan
Ministry of Finance (Pénzügyminisztérium)
Value Added Tax Service (ÁFA Szolgálat)
M.Karaoli Street
1096 Nicosia

„D” kérdőív a 2004/18/EK irányelv 52. cikkével kapcsolatban
Minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke
a) építési munkák kivitelezői részére

b) (áru)szállítók részére
c) szolgáltatók részére
Tanúsító szervezetek igazolásai
a) építési munkák kivitelezői részére

b) (áru)szállítók részére

Ciprusi Köztársaság
Annak a szervezetnek (szervezeteknek) a neve és
címe, amely(ek) részére a felvételi kérelmet kell
megküldeni
igen
Council for Registration and Control of Building and
Civil Engineering Contractors.
9 Androkleous Str., 2nd Floor, Office 204, P.O.Box
20595,1660 Nicosia, Cyprus
[igen/nem] NA
[igen/nem] NA
igen

igen

Council for Registration and Control of Building and
Civil Engineering Contractors.
9 Androkleous Str., 2nd Floor, Office 204, P.O.Box
20595,1660 Nicosia, Cyprus
Registrar of Companies and Official Receiver
(cégjegyzékvezető és hatósági felszámoló biztos)
Corner Makarios Avenue & Karpenisiou
XENIOS" Building, 1427 Nicosia, Cyprus
(Mr Charalambos Paraskeva
tel.: 00-357-22409301
fax : 00-357-22409323
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c) szolgáltatók részére

igen

e-mail: IPapadamou@drcor.mcit.gov.cy
vagy ehelyett eskü alatt tett nyilatkozat
Registrar of Companies and Official Receiver
(cégjegyzékvezető és hatósági felszámoló biztos)
Corner Makarios Avenue & Karpenisiou
XENIOS" Building, 1427 Nicosia, Cyprus
(Mr Charalambos Paraskeva
tel.: 00-357-22409301
fax : 00-357-22409323
e-mail: IPapadamou@drcor.mcit.gov.cy
vagy ehelyett eskü alatt tett nyilatkozat

„E” kérdőív: A fenti kérdésekkel foglalkozó kapcsolattartási hely:
Név
Szervezet
Cím
Telefon
Fax
E-mail

Ciprusi Köztársaság
Lefkia Xanthou - Araouzou
Public Procurement Directorate, Treasury of the Republic (Közbeszerzési Igazgatóság, Államkincstár)
Treasury of the Republic, 1441 Nicosia, Cyprus
00 - 357 - 22602282
00 - 357 - 22675580
laraouzou@treasury.gov.cy
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CSEH KÖZTÁRSASÁG
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]

(illetékes igazságügyi vagy közigazgatási
szerve, közjegyzője vagy hatáskörrel
rendelkező szakmai szervezete előtt tett)
„minősített” nyilatkozat

eskü alatt tett nyilatkozat

1

I

egyenértékű okirat

a) jogerős ítélet
megállapította a

Rendelkezésre áll
bírósági nyilvántartás kivonata

Azon részvételre
jelentkezőre vagy
ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki1:

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

Výpis z evidence Rejstříku trestů bűnügyi nyilvántartás kivonata

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

Rejstřík trestů
(Bűnügyi nyilvántartás)

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

N/A természetes személyekre
vonatkozóan

Az a-d) pontokkal kapcsolatos definíciókat illetően ld. 2004/18/EK irányelv 45. cikk
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bűnszervezetben való
részvételét
b) jogerős ítélet
megállapította korrupció
elkövetését

I

c) jogerős ítéletben csalás
miatt elmarasztalták

I

d) jogerős ítéletben
pénzmosás miatt
elmarasztalták

I

e) jogerős ítéletben szakmai
magatartásával
kapcsolatosan elkövetett
bűncselekmény miatt
elítélték
f) csődeljárás

I

g) felszámolási vagy
végelszámolási eljárás

I

I

Soudní 1
14066 Praha 4
Cseh Köztársaság
Výpis z evidence Rejstříku trestů Rejstřík trestů
bűnügyi nyilvántartás kivonata
(Bűnügyi nyilvántartás)
Soudní 1
14066 Praha 4
Cseh Köztársaság
Rejstřík trestů
Výpis z evidence Rejstříku trestů bűnügyi nyilvántartás kivonata
(Bűnügyi nyilvántartás)
Soudní 1
14066 Praha 4
Cseh Köztársaság
Výpis z evidence Rejstříku trestů Rejstřík trestů
bűnügyi nyilvántartás kivonata
(Bűnügyi nyilvántartás)
Soudní 1
14066 Praha 4
Cseh Köztársaság
Výpis z evidence Rejstříku trestů Rejstřík trestů
bűnügyi nyilvántartás kivonata
(Bűnügyi nyilvántartás)
Soudní 1
14066 Praha 4
Cseh Köztársaság
čestné prohlášení - nyilatkozat
A nyilatkozatot maga a
természetes személy adja ki és
írja alá. Az okiratnak világosan
ki kell fejeznie a nyilatkozat
tartalmát. A cseh jogszabályok
szerint nem szükséges/áll
rendelkezésre hivatalos
igazolás.
čestné prohlášení - nyilatkozat
A nyilatkozatot maga a
természetes személy adja ki és
írja alá. Az okiratnak világosan
ki kell fejeznie a nyilatkozat
tartalmát. A cseh jogszabályok
szerint nem szükséges/áll
rendelkezésre hivatalos
igazolás.

N/A természetes személyekre
vonatkozóan

N/A természetes személyekre
vonatkozóan

N/A természetes személyekre
vonatkozóan

N/A természetes személyekre
vonatkozóan

NA természetes személyekre
vonatkozóan.

NA természetes személyekre
vonatkozóan.
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h) csődegyezség a
hitelezőkkel

A nyilatkozatot maga a
természetes személy adja ki és
írja alá. Az okiratnak világosan
ki kell fejeznie a nyilatkozat
tartalmát. A cseh jogszabályok
szerint nem szükséges/áll
rendelkezésre hivatalos
igazolás.
NA
A cseh jogszabályok szerint ez
a kizáró feltétel nem áll
rendelkezésre.
NA

NA

NA
A cseh jogszabályok szerint ez
a kizáró feltétel nem áll
rendelkezésre.
NA
NA
A cseh jogszabályok szerint ez
a kizáró feltétel nem áll
rendelkezésre.
čestné prohlášení - nyilatkozat
A nyilatkozatot maga a
természetes személy adja ki és
írja alá. Az okiratnak világosan
ki kell fejeznie a nyilatkozat
tartalmát. A cseh jogszabályok
szerint nem szükséges/áll
rendelkezésre hivatalos
igazolás.
NA
NA
A cseh jogszabályok szerint ez
a kizáró feltétel nem áll
rendelkezésre.
NA
NA

NA

I

čestné prohlášení - nyilatkozat

i) üzleti tevékenység
felfüggesztése

NA

NA

NA

NA

NA

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

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

l) bírósági felszámolási
eljárás alanya

NA

NA

NA

NA

m) végelszámolási eljárás
alanya

I

n) csődegyezség van
folyamatban

NA

NA

NA

NA

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

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
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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]
Rendelkezésre áll
minősített
nyilatkozat

eskü alatt tett
nyilatkozat

okirat vagy
igazolás

Azon részvételre jelentkezőre vagy
ajánlattevőre vonatkozó kizáró ok,
aki:

a) nem tett eleget a
társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének

I (1)

I (2)

b) nem tett eleget az adófizetési
kötelezettségének

I (1)

I (2)

Cseh Köztársaság
Az igazolás/okirat, illetve egyéb Szervezet(ek), amelyek
bizonyíték megjelölése
- okiratot/igazolást kiállítják, vagy
- egyéb bizonyítékot igazolják

(1) Okresní správa sociálního zabezpečení (Járási
(1) Társadalombiztosítás:
Potvrzení (igazolás)
Társadalombiztosítási Igazgatóság)
(2) Egészségbiztosítás: čestné
(2) Az illető természetes személy (lásd a fenti megjegyzéseket)
prohlášení (nyilatkozat)
1) Adókra vonatkozóan (a jövedéki 1) Finanční úřad (Adóhivatal) (231 helyileg illetékes hatóság)
adók kivételével): Potvrzení
(2) Az illető természetes személy (lásd a fenti megjegyzéseket)
(igazolás)
2) Csak a jövedéki adókra
vonatkozóan: čestné prohlášení
(nyilatkozat)

„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]
Azon részvételre jelentkezőre vagy

Rendelkezésre áll

Cseh Köztársaság
A bírósági nyilvántartás

Szervezet(ek)

Ezen kivonatok, okiratok,

1

Az a-d) pontokkal kapcsolatos definíciókat illetően ld. Art. 45 of Directive 2004/18/EC
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(illetékes igazságügyi vagy
közigazgatási szerve,
közjegyzője vagy hatáskörrel
rendelkező szakmai szervezete
előtt tett) ”minősített”
nyilatkozat

eskü alatt tett nyilatkozat

egyenértékű okirat

bírósági nyilvántartás
kivonata

ajánlattevőre vonatkozó kizáró ok,
aki1:

kivonatának, az ezzel
- a bírósági nyilvántartás
egyenértékű okirat, illetve
vagy az egyéb okirat
egyéb bizonyíték megjelölése kiadására jogosult, illetve
- a kizáró ok hiányának
egyéb bizonyítása, pl. eskü
alatt tett nyilatkozattal vagy
„minősített” nyilatkozattal

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

Ez a fajta okirat csak
természetes személyekről
adható ki, mivel a cseh
jogszabályok szerint a jogi
személyeknek nincs
büntetőjogi felelősségük. Az
okiratokat a törvényben
meghatározott szervek
tagjainak és a külföldi jogi
személy cseh szerve
vezetőjének kell
benyújtania.
Ez a fajta okirat csak
természetes személyekről
adható ki, mivel a cseh
jogszabályok szerint a jogi
személyeknek nincs
büntetőjogi felelősségük. Az
okiratokat a törvényben
meghatározott szervek
tagjainak és a külföldi jogi
személy cseh szerve
vezetőjének kell
benyújtania.
Ez a fajta okirat csak
természetes személyekről
adható ki, mivel a cseh
jogszabályok szerint a jogi
személyeknek nincs

a) jogerős ítélet megállapította a
bűnszervezetben való részvételét

I

Výpis z evidence Rejstříku trestů
- bűnügyi nyilvántartás
kivonata

Rejstřík trestů
(Bűnügyi nyilvántartás)
Soudní 1
14066 Praha 4
Cseh Köztársaság

b) jogerős ítélet megállapította
korrupció elkövetését

I

Výpis z evidence Rejstříku trestů
- bűnügyi nyilvántartás
kivonata

Rejstřík trestů
(Bűnügyi nyilvántartás)
Soudní 1
14066 Praha 4
Cseh Köztársaság

c) jogerős ítéletben csalás miatt
elmarasztalták

I

Výpis z evidence Rejstříku trestů
- bűnügyi nyilvántartás
kivonata

Rejstřík trestů
(Bűnügyi nyilvántartás)
Soudní 1
4066 Praha 4
Cseh Köztársaság
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d) jogerős ítéletben pénzmosás
miatt elmarasztalták

I

e) jogerős ítéletben szakmai
magatartásával kapcsolatosan
elkövetett bűncselekmény miatt
elítélték

I

f) csődeljárás

I

büntetőjogi felelősségük. Az
okiratokat a törvényben
meghatározott szervek
tagjainak és a külföldi jogi
személy cseh szerve
vezetőjének kell
benyújtania.
Výpis z evidence Rejstříku trestů
Rejstřík trestů
Ez a fajta okirat csak
- bűnügyi nyilvántartás
(Bűnügyi nyilvántartás)
természetes személyekről
adható ki, mivel a cseh
kivonata
Soudní 1
14066 Praha 4
jogszabályok szerint a jogi
Cseh Köztársaság
személyeknek nincs
büntetőjogi felelősségük. Az
okiratokat a törvényben
meghatározott szervek
tagjainak és a külföldi jogi
személy cseh szerve
vezetőjének kell
benyújtania.
Výpis z evidence Rejstříku trestů
Rejstřík trestů
Ez a fajta okirat csak
- bűnügyi nyilvántartás
(Bűnügyi nyilvántartás)
természetes személyekről
kivonata
Soudní 1
adható ki, mivel a cseh
14066 Praha 4
jogszabályok szerint a jogi
Cseh Köztársaság
személyeknek nincs
büntetőjogi felelősségük. Az
okiratokat a törvényben
meghatározott szervek
tagjainak és a külföldi jogi
személy cseh szerve
vezetőjének kell
benyújtania.
NA
čestné prohlášení - nyilatkozat A nyilatkozatot a törvényben
meghatározott szerv vagy a
jogi személy nevében eljárásra
jogosult jogi személy
képviselője adja ki és írja alá.
Az okiratnak világosan ki kell
fejeznie a nyilatkozat
tartalmát. A cseh jogszabályok
szerint nem szükséges/áll
rendelkezésre hivatalos
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g) felszámolási vagy végelszámolási
eljárás

I

h) csődegyezség a hitelezőkkel

I

i) üzleti tevékenység felfüggesztése

NA

NA

NA

NA

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

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

l) bírósági felszámolási eljárás
alanya

NA

NA

NA

NA

m) végelszámolási eljárás alanya

I

igazolás.
A nyilatkozatot a törvényben
meghatározott szerv vagy a
jogi személy nevében eljárásra
jogosult jogi személy
képviselője adja ki és írja alá.
Az okiratnak világosan ki kell
fejeznie a nyilatkozat
tartalmát. A cseh jogszabályok
szerint nem szükséges/áll
rendelkezésre hivatalos
igazolás.
čestné prohlášení - nyilatkozat A nyilatkozatot a törvényben
meghatározott szerv vagy a
jogi személy nevében eljárásra
jogosult jogi személy
képviselője adja ki és írja alá.
Az okiratnak világosan ki kell
fejeznie a nyilatkozat
tartalmát. A cseh jogszabályok
szerint nem szükséges/áll
rendelkezésre hivatalos
igazolás.
NA
NA
A cseh jogszabályok szerint ez
a kizáró feltétel nem áll
rendelkezésre.
NA
NA
čestné prohlášení - nyilatkozat

NA
A cseh jogszabályok szerint ez
a kizáró feltétel nem áll
rendelkezésre.
NA
NA
A cseh jogszabályok szerint ez
a kizáró feltétel nem áll
rendelkezésre.
čestné prohlášení - nyilatkozat A nyilatkozatot a törvényben
meghatározott szerv vagy a
jogi személy nevében eljárásra
NA

NA

NA

NA

NA
NA

NA

NA
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n) csődegyezség van folyamatban

NA

NA

NA

NA

NA

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

NA

NA

NA

NA

NA

jogosult jogi személy
képviselője adja ki és írja alá.
Az okiratnak világosan ki kell
fejeznie a nyilatkozat
tartalmát. A cseh jogszabályok
szerint nem szükséges/áll
rendelkezésre hivatalos
igazolás.
NA
A cseh jogszabályok szerint ez
a kizáró feltétel nem áll
rendelkezésre.
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]

minősített nyilatkozat

I (1)

eskü alatt tett nyilatkozat

a) nem tett eleget a
társadalombiztosítási
járulékfizetési kötelezettségének

Cseh Köztársaság
Az igazolás/okirat, illetve egyéb bizonyíték megjelölése

Rendelkezésre áll
okirat vagy igazolás

Azon részvételre jelentkezőre
vagy ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki:

I (2)

(1) Társadalombiztosítás: Potvrzení (igazolás)
(2) Egészségbiztosítás: čestné prohlášení (nyilatkozat)

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

(1) Okresní správa sociálního
zabezpečení (Járási
Társadalombiztosítási Igazgatóság)
(2) Az illető természetes személy (lásd a
fenti megjegyzéseket)

32

b) nem tett eleget az adófizetési
kötelezettségeinek

I (1)

I (2)

1) Adókra vonatkozóan (a jövedéki adók kivételével):
1) Finanční úřad (Adóhivatal) (231
Potvrzení (igazolás)
helyileg illetékes hatóság)
2) Csak a jövedéki adókra vonatkozóan: čestné prohlášení (2) Az illető természetes személy (lásd a
fenti megjegyzéseket)
(nyilatkozat)

„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]
Azon részvételre jelentkezőre vagy
ajánlattevőre vonatkozó kizáró ok,
aki1:

Rendelkezésre áll

(illetékes igazságügyi vagy
közigazgatási szerve,
közjegyzője vagy hatáskörrel
rendelkező szakmai
szervezete előtt tett)
„minősített” nyilatkozat

eskü alatt tett nyilatkozat

egyenértékű okirat

bírósági nyilvántartás
kivonata

Cseh Köztársaság
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 közszervezet,
aki képviseleti, döntési vagy
ellenőrzési joggal
rendelkezik?

a) jogerős ítélet megállapította a
bűnszervezetben való részvételét
b) jogerős ítélet megállapította
korrupció elkövetését
c) jogerős ítéletben csalás miatt

1

Az a-d) pontokkal kapcsolatos definíciókat illetően ld. 2004/18/EK irányelv 45. cikk
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elmarasztalták
d) jogerős ítéletben pénzmosás
miatt elmarasztalták

e) jogerős ítéletben szakmai
magatartásával kapcsolatosan
elkövetett bűncselekmény miatt
elítélték
f) csődeljárás
g) felszámolási vagy végelszámolási
eljárás
h) csődegyezség a hitelezőkkel
i) üzleti tevékenység felfüggesztése
j) az f-i) pontok tekintetében a
nemzeti törvények és rendeletek
szerinti hasonló eljárás
k) csődeljárás alanya
l) bírósági felszámolási eljárás
alanya
m) végelszámolási eljárás alanya
n) csődegyezség van folyamatban
o) a k-n) pontok tekintetében a
nemzeti törvények és rendeletek
szerinti hasonló eljárás alanya

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]
Azon részvételre jelentkezőre
vagy ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki:

Rendelkezésre áll

Cseh Köztársaság
Az igazolás/okirat, illetve egyéb bizonyíték
megjelölése

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

eskü alatt tett
nyilatkozat

okirat vagy igazolás
a) nem tett eleget a
társadalombiztosítási
járulékfizetési kötelezettségének
b) nem tett eleget az adófizetési
kötelezettségeinek

„D” kérdőív a 2004/18/EK irányelv 52. cikkével kapcsolatban
Minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzéke
a) építési munkák
kivitelezői részére

igen

b) (áru)szállítók részére igen

c) szolgáltatók részére

igen

Cseh Köztársaság
Annak a szervezetnek (szervezeteknek) a neve és
címe, amely(ek) részére a felvételi kérelmet kell
megküldeni
Ministerstvo pro místní rozvoj - seznam
kvalifikovaných dodavatelů (Regionális Fejlesztési
Minisztérium - minősített beszállítók jegyzéke),
Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, Czech
Republic
Ministerstvo pro místní rozvoj - seznam
kvalifikovaných dodavatelů(Regionális Fejlesztési
Minisztérium - minősített beszállítók jegyzéke),
Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, Czech
Republic
Ministerstvo pro místní rozvoj - seznam
kvalifikovaných dodavatelů(Regionális Fejlesztési
Minisztérium - minősített beszállítók jegyzéke),
Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, Czech
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Republic
Tanúsító szervezetek
igazolásai
a) építési munkák
kivitelezői részére

igen

b) (áru)szállítók részére nem
c) szolgáltatók részére nem

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR (Építési
Vállalkozók Országos Egyesülete), Národní třída 10,
110 00 Praha 1, Czech Republic (http://www.sps.cz)
x
x

„E” kérdőív: A fenti kérdésekkel foglalkozó kapcsolattartási hely:
Cseh Köztársaság
Név
Szervezet
Cím
Telefon
Fax
E-mail

Ministerstvo pro místní rozvoj (Regionális Fejlesztési Minisztérium)
Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, Czech Republic
+420-234 154 305; +420-234 154 303
+420-234 154 207
david.dvorak@mmr.cz; david.mlicko@mmr.cz
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DÁN KIRÁLYSÁG
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]

N

(illetékes igazságügyi vagy
közigazgatási szerve, közjegyzője
vagy hatáskörrel rendelkező
szakmai szervezete előtt tett)
„minősített” nyilatkozat

I

eskü alatt tett nyilatkozat

1

(I)

egyenértékű okirat

a) jogerős ítélet
megállapította a
bűnszervezetben való
részvételét

Rendelkezésre áll
bírósági nyilvántartás kivonata

Azon részvételre
jelentkezőre vagy
ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki1:

N

Dán Királyság
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 nyilatkozat vagy
„minősített” nyilatkozat

Hatósági
Dán Kereskedelmi és
Céghivatal
bizonyítvány
(büntetett előéletről (Kibocsátja a rendőrség: az
szóló bizonyítvány) Igazságügyi Minisztérium
Bűnügyi Nyilvántartó

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

N

Az a-d) pontokkal kapcsolatos definíciókat illetően ld. 2004/18/EK irányelv 45. cikk
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b) jogerős ítélet
megállapította korrupció
elkövetését

(I)

I

N

N

c) jogerős ítéletben csalás
miatt elmarasztalták

(I)

I

N

N

d) jogerős ítéletben
pénzmosás miatt
elmarasztalták

(I)

I

N

N

e) jogerős ítéletben szakmai
magatartásával
kapcsolatosan elkövetett
bűncselekmény miatt
elítélték

(I)

I

N

N

f) csődeljárás

(I)

I

N

N

g) felszámolási vagy
végelszámolási eljárás

(I)

I

N

N

h) csődegyezség a
hitelezőkkel

(I)

I

N

N

i) üzleti tevékenység
felfüggesztése

(I)

I

N

N

Főosztálya)
Hatósági
Dán Kereskedelmi és
bizonyítvány
Céghivatal
(büntetett előéletről (Kibocsátja a rendőrség: az
szóló bizonyítvány) Igazságügyi Minisztérium
Bűnügyi Nyilvántartó
Főosztálya)
Hatósági
Dán Kereskedelmi és
bizonyítvány
Céghivatal
(büntetett előéletről (Kibocsátja a rendőrség: az
szóló bizonyítvány) Igazságügyi Minisztérium
Bűnügyi Nyilvántartó
Főosztálya)
Hatósági
Dán Kereskedelmi és
bizonyítvány
Céghivatal
(büntetett előéletről (Kibocsátja a rendőrség: az
szóló bizonyítvány) Igazságügyi Minisztérium
Bűnügyi Nyilvántartó
Főosztálya)
Hatósági
Dán Kereskedelmi és
bizonyítvány
Céghivatal
(büntetett előéletről (Kibocsátja a rendőrség: az
szóló bizonyítvány) Igazságügyi Minisztérium
Bűnügyi Nyilvántartó
Főosztálya)
Hatósági
Dán Kereskedelmi és
bizonyítvány
Céghivatal
(Csődbírósági
(Az Igazságügyi Minisztérium
határozat)
alá tartozó csődbíróságok)
Hatósági
Dán Kereskedelmi és
bizonyítvány
Céghivatal
(Csődbírósági
(Az Igazságügyi Minisztérium
határozat)
alá tartozó csődbíróságok)
Hatósági
Dán Kereskedelmi és
bizonyítvány
Céghivatal
(Csődbírósági
(Az Igazságügyi Minisztérium
határozat)
alá tartozó csődbíróságok)
Hatósági
Dán Kereskedelmi és
bizonyítvány
Céghivatal
(Csődbírósági
(Az Igazságügyi Minisztérium
határozat)
alá tartozó csődbíróságok)

N

N

N

N

N

N

N

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

(I)

I

N

N

(I)

I

N

N

l) bírósági felszámolási
eljárás alanya

(I)

I

N

N

m) végelszámolási eljárás
alanya

(I)

I

N

N

n) csődegyezség van
folyamatban

(I)

I

N

N

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

(I)

I

N

N

Hatósági
bizonyítvány
(Csődbírósági
határozat)
Hatósági
bizonyítvány
(Csődbírósági
határozat)
Hatósági
bizonyítvány
(Csődbírósági
határozat)
Hatósági
bizonyítvány
(Csődbírósági
határozat)
Hatósági
bizonyítvány
(Csődbírósági
határozat)
Hatósági
bizonyítvány
(Csődbírósági
határozat)

Dán Kereskedelmi és
Céghivatal
(Az Igazságügyi Minisztérium
alá tartozó csődbíróságok)
Dán Kereskedelmi és
Céghivatal
(Az Igazságügyi Minisztérium
alá tartozó csődbíróságok)
Dán Kereskedelmi és
Céghivatal
(Az Igazságügyi Minisztérium
alá tartozó csődbíróságok)
Dán Kereskedelmi és
Céghivatal
(Az Igazságügyi Minisztérium
alá tartozó csődbíróságok)
Dán Kereskedelmi és
Céghivatal
(Az Igazságügyi Minisztérium
alá tartozó csődbíróságok)
Dán Kereskedelmi és
Céghivatal
(Az Igazságügyi Minisztérium
alá tartozó csődbíróságok)

N

N

N

N

N

N

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]
Rendelkezésre áll
minősített
nyilatkozat

eskü alatt tett
nyilatkozat

okirat vagy
igazolás

Azon részvételre jelentkezőre vagy
ajánlattevőre vonatkozó kizáró ok,
aki:

Dán Királyság
Az igazolás/okirat, illetve egyéb Szervezet(ek), amelyek
bizonyíték megjelölése
- okiratot/igazolást kiállítják, vagy
- egyéb bizonyítékot igazolják
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a) nem tett eleget a
társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének
b) nem tett eleget az adófizetési
kötelezettségének

I
(I)

N

N

Hatósági bizonyítvány
(határozat)

Dán Kereskedelmi és Céghivatal
(Arbejdsmarkedets Tillagspension)

I (I)

N

N

Hatósági bizonyítvány
(határozat)

Dán Kereskedelmi és Céghivatal
(Az Adóhivatal alá tartozó SKAT)

„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]

(illetékes igazságügyi vagy közigazgatási
szerve,
közjegyzője vagy hatáskörrel rendelkező
szakmai szervezete előtt tett) ”minősített”
nyilatkozat

eskü alatt tett nyilatkozat

(I)

egyenértékű okirat

a) jogerős ítélet
megállapította a
bűnszervezetben való
részvételét

Rendelkezésre áll
bírósági nyilvántartás kivonata

Azon részvételre jelentkezőre
vagy ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki1:

I

N

N

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

Hatósági bizonyítvány
(büntetett előéletről szóló
bizonyítvány)

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?

Dán Kereskedelmi és Céghivatal
(Kibocsátja a rendőrség: az Igazságügyi
Minisztérium Bűnügyi Nyilvántartó
Főosztálya)

N

1

Az a-d) pontokkal kapcsolatos definíciókat illetően ld. 2004/18/EK irányelv 45. cikk
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b) jogerős ítélet
megállapította korrupció
elkövetését

(I)

I

N

N

Hatósági bizonyítvány
(büntetett előéletről szóló
bizonyítvány)

c) jogerős ítéletben csalás
miatt elmarasztalták

(I)

I

N

N

Hatósági bizonyítvány
(büntetett előéletről szóló
bizonyítvány)

d) jogerős ítéletben
pénzmosás miatt
elmarasztalták

(I)

I

N

N

Hatósági bizonyítvány
(büntetett előéletről szóló
bizonyítvány)

e) jogerős ítéletben szakmai
magatartásával kapcsolatosan
elkövetett bűncselekmény
miatt elítélték
f) csődeljárás

(I)

I

N

N

Hatósági bizonyítvány
(büntetett előéletről szóló
bizonyítvány)

(I)

I

N

N

Hatósági bizonyítvány
(Csődbírósági határozat)

g) felszámolási vagy
végelszámolási eljárás

(I)

I

N

N

Hatósági bizonyítvány
(Csődbírósági határozat)

h) csődegyezség a hitelezőkkel

(I)

I

N

N

Hatósági bizonyítvány
(Csődbírósági határozat)

i) üzleti tevékenység
felfüggesztése

(I)

I

N

N

Hatósági bizonyítvány
(Csődbírósági határozat)

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

(I)

I

N

N

Hatósági bizonyítvány
(Csődbírósági határozat)

(I)

I

N

N

Hatósági bizonyítvány
(Csődbírósági határozat)

l) bírósági felszámolási eljárás
alanya

(I)

I

N

N

Hatósági bizonyítvány
(Csődbírósági határozat)

m) végelszámolási eljárás
alanya

(I)

I

N

N

Hatósági bizonyítvány
(Csődbírósági határozat)

Dán Kereskedelmi és Céghivatal
(Kibocsátja a rendőrség: az Igazságügyi
Minisztérium Bűnügyi Nyilvántartó
Főosztálya)
Dán Kereskedelmi és Céghivatal
(Kibocsátja a rendőrség: az Igazságügyi
Minisztérium Bűnügyi Nyilvántartó
Főosztálya)
Dán Kereskedelmi és Céghivatal
(Kibocsátja a rendőrség: az Igazságügyi
Minisztérium Bűnügyi Nyilvántartó
Főosztálya)
Dán Kereskedelmi és Céghivatal
(Kibocsátja a rendőrség: az Igazságügyi
Minisztérium Bűnügyi Nyilvántartó
Főosztálya)
Dán Kereskedelmi és Céghivatal
(Az Igazságügyi Minisztérium alá tartozó
csődbíróságok)
Dán Kereskedelmi és Céghivatal
(Az Igazságügyi Minisztérium alá tartozó
csődbíróságok)
Dán Kereskedelmi és Céghivatal
(Az Igazságügyi Minisztérium alá tartozó
csődbíróságok)
Dán Kereskedelmi és Céghivatal
(Az Igazságügyi Minisztérium alá tartozó
csődbíróságok)
Dán Kereskedelmi és Céghivatal
(Az Igazságügyi Minisztérium alá tartozó
csődbíróságok)
Dán Kereskedelmi és Céghivatal
(Az Igazságügyi Minisztérium alá tartozó
csődbíróságok)
Dán Kereskedelmi és Céghivatal
(Az Igazságügyi Minisztérium alá tartozó
csődbíróságok)
Dán Kereskedelmi és Céghivatal
(Az Igazságügyi Minisztérium alá tartozó
csődbíróságok)

N

N

N

N

N
N
N
N
N

N
N
N
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n) csődegyezség van
folyamatban

(I)

I

N

N

Hatósági bizonyítvány
(Csődbírósági határozat)

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

(I)

I

N

N

Hatósági bizonyítvány
(Csődbírósági határozat)

Dán Kereskedelmi és Céghivatal
(Az Igazságügyi Minisztérium alá tartozó
csődbíróságok)
Dán Kereskedelmi és Céghivatal
(Az Igazságügyi Minisztérium alá tartozó
csődbíróságok)

N
N

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]

minősített nyilatkozat

eskü alatt tett nyilatkozat

a) nem tett eleget a
társadalombiztosítási
járulékfizetési kötelezettségének
b) nem tett eleget az adófizetési
kötelezettségeinek

Dán Királyság
Az igazolás/okirat, illetve egyéb bizonyíték megjelölése

Rendelkezésre áll
okirat vagy igazolás

Azon részvételre jelentkezőre
vagy ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki:

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

I
(I)

N

N

Hatósági bizonyítvány
(határozat)

Dán Kereskedelmi és Céghivatal
(Arbejdsmarkedets Tillagspension)

I (I)

N

N

Hatósági bizonyítvány
(határozat)

Dán Kereskedelmi és Céghivatal
(Az Adóhivatal alá tartozó SKAT)

„C” kérdőív:
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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]
Dán Királyság
A bírósági
Szervezet(ek)
nyilvántartás
- a bírósági nyilvántartás
kivonatának, az ezzel vagy az egyéb okirat
egyenértékű okirat, kiadására jogosult, illetve
illetve egyéb
- a kizáró ok hiányának
bizonyíték megjelölése egyéb bizonyítása, pl. eskü
alatt tett nyilatkozattal vagy
„minősített” nyilatkozattal

Rendelkezésre áll
bírósági nyilvántartás
kivonata

egyenértékű okirat

eskü alatt tett nyilatkozat

(illetékes igazságügyi vagy
közigazgatási szerve,
közjegyzője vagy hatáskörrel
rendelkező szakmai
szervezete előtt tett)
„minősített” nyilatkozat

Azon részvételre jelentkezőre vagy
ajánlattevőre vonatkozó kizáró ok,
aki1:

a) jogerős ítélet megállapította a
bűnszervezetben való részvételét

(I)

I

N

N

Hatósági bizonyítvány
(büntetett előéletről
szóló bizonyítvány)

b) jogerős ítélet megállapította
korrupció elkövetését

(I)

I

N

N

Hatósági bizonyítvány
(büntetett előéletről
szóló bizonyítvány)

c) jogerős ítéletben csalás miatt

(I)

I

N

N

Hatósági bizonyítvány

1

Dán Kereskedelmi és
Céghivatal
(Kibocsátja a rendőrség: az
Igazságügyi Minisztérium
Bűnügyi Nyilvántartó
Főosztálya)
Dán Kereskedelmi és
Céghivatal
(Kibocsátja a rendőrség: az
Igazságügyi Minisztérium
Bűnügyi Nyilvántartó
Főosztálya)
Dán Kereskedelmi és

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

N

N

N

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

(Büntetett előéletről szóló bizonyítvány)
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elmarasztalták

(büntetett előéletről
szóló bizonyítvány)

d) jogerős ítéletben pénzmosás
miatt elmarasztalták

(I)

I

N

N

Hatósági bizonyítvány
(büntetett előéletről
szóló bizonyítvány)

e) jogerős ítéletben szakmai
magatartásával kapcsolatosan
elkövetett bűncselekmény miatt
elítélték

(I)

I

N

N

Hatósági bizonyítvány
(büntetett előéletről
szóló bizonyítvány)

f) csődeljárás

(I)

I

N

N

Hatósági bizonyítvány
(Csődbírósági
határozat)

g) felszámolási vagy végelszámolási
eljárás

(I)

I

N

N

Hatósági bizonyítvány
(Csődbírósági
határozat)

h) csődegyezség a hitelezőkkel

(I)

I

N

N

Hatósági bizonyítvány
(Csődbírósági
határozat)

i) üzleti tevékenység felfüggesztése

(I)

I

N

N

Hatósági bizonyítvány
(Csődbírósági
határozat)

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

(I)

I

N

N

Hatósági bizonyítvány
(Csődbírósági
határozat)

k) csődeljárás alanya

(I)

I

N

N

Hatósági bizonyítvány
(Csődbírósági
határozat)

Céghivatal
(Kibocsátja a rendőrség: az
Igazságügyi Minisztérium
Bűnügyi Nyilvántartó
Főosztálya)
Dán Kereskedelmi és
Céghivatal
(Kibocsátja a rendőrség: az
Igazságügyi Minisztérium
Bűnügyi Nyilvántartó
Főosztálya)
Dán Kereskedelmi és
Céghivatal
(Kibocsátja a rendőrség: az
Igazságügyi Minisztérium
Bűnügyi Nyilvántartó
Főosztálya)
Dán Kereskedelmi és
Céghivatal
(Az Adóhivatal alá tartozó
SKAT)
Dán Kereskedelmi és
Céghivatal
(Az Adóhivatal alá tartozó
SKAT)
Dán Kereskedelmi és
Céghivatal
(Az Adóhivatal alá tartozó
SKAT)
Dán Kereskedelmi és
Céghivatal
(Az Adóhivatal alá tartozó
SKAT)
Dán Kereskedelmi és
Céghivatal
(Az Adóhivatal alá tartozó
SKAT)
Dán Kereskedelmi és
Céghivatal
(Az Adóhivatal alá tartozó
SKAT)

N

N

N

N

N

N

N

N
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l) bírósági felszámolási eljárás
alanya

(I)

I

N

N

Hatósági bizonyítvány
(Csődbírósági
határozat)

m) végelszámolási eljárás alanya

(I)

I

N

N

Hatósági bizonyítvány
(Csődbírósági
határozat)

n) csődegyezség van folyamatban

(I)

I

N

N

Hatósági bizonyítvány
(Csődbírósági
határozat)

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

(I)

I

N

N

Hatósági bizonyítvány
(Csődbírósági
határozat)

Dán Kereskedelmi és
Céghivatal
(Az Adóhivatal alá tartozó
SKAT)
Dán Kereskedelmi és
Céghivatal
(Az Adóhivatal alá tartozó
SKAT)
Dán Kereskedelmi és
Céghivatal
(Az Adóhivatal alá tartozó
SKAT)
Dán Kereskedelmi és
Céghivatal
(Az Adóhivatal alá tartozó
SKAT)

N

N

N

N

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]
Azon részvételre jelentkezőre
vagy ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki:
okirat vagy igazolás

eskü alatt tett
nyilatkozat

minősített nyilatkozat

a) nem tett eleget a
társadalombiztosítási

Dán Királyság
Az igazolás/okirat, illetve egyéb bizonyíték
megjelölése

Rendelkezésre áll

I
(I)

N

N

Hatósági bizonyítvány
(határozat)

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

Dán Kereskedelmi és Céghivatal
(Arbejdsmarkedets Tillagspension)
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járulékfizetési kötelezettségének
b) nem tett eleget az adófizetési
kötelezettségeinek

I (I)

N

N

Hatósági bizonyítvány
(határozat)

Dán Kereskedelmi és Céghivatal
(Az Adóhivatal alá tartozó SKAT)

„D” kérdőív a 2004/18/EK irányelv 52. cikkével kapcsolatban
Dán Királyság
Annak a szervezetnek (szervezeteknek) a neve és
címe, amely(ek) részére a felvételi kérelmet kell
megküldeni

Minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke
a) építési munkák kivitelezői részére
b) (áru)szállítók részére
c) szolgáltatók részére
Tanúsító szervezetek igazolásai
a) építési munkák kivitelezői részére
b) (áru) szállítók részére
c) szolgáltatók részére

N
N
N
N
N
N

„E” kérdőív: A fenti kérdésekkel foglalkozó kapcsolattartási hely:
Név
Szervezet
Cím
Telefon
Fax
E-mail

Dán Királyság
Thomas Thybo Larsen
The Danish Commerce and Companies Agency (Dán Kereskedelmi és Céghivatal)
Kampmannsgade 1, 1780 Kobenhavn V, Denmark
+45 33 30 77 00
+45 33 30 77 99
ttl@eogs.dk
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ÉSZT KÖZTÁRSASÁG
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]

(illetékes igazságügyi vagy
közigazgatási szerve, közjegyzője
vagy hatáskörrel rendelkező
szakmai szervezete előtt tett)
„minősített” nyilatkozat

eskü alatt tett nyilatkozat

1

egyenértékű okirat

a) jogerős ítélet
megállapította a
bűnszervezetben való
részvételét
b) jogerős ítélet

Rendelkezésre áll
bírósági nyilvántartás kivonata

Azon részvételre
jelentkezőre vagy
ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki1:

I

N

I

I

I

N

I

I

Észt Köztársaság
A bírósági nyilvántartás Szervezet(ek)
kivonatának, az ezzel - a bírósági nyilvántartás
egyenértékű okirat,
vagy az egyéb okirat
illetve egyéb bizonyíték kiadására jogosult, illetve
megjelölése
- a kizáró ok hiányának
egyéb bizonyítása, pl. eskü
alatt tett nyilatkozat vagy
„minősített” nyilatkozat

A bűnügyi nyilvántartás
Rendőr-főkapitányság
kivonata, eskü alatt tett Közjegyző, az észt konzulátus
nyilatkozat, megerősítés
konzuli tisztviselője
saját kezű aláírással
A bűnügyi nyilvántartás
Rendőr-főkapitányság

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

Nem

Nem

Az a-d) pontokkal kapcsolatos definíciókat illetően ld. 2004/18/EK irányelv 45. cikk
47

megállapította korrupció
elkövetését
c) jogerős ítéletben csalás
miatt elmarasztalták

I

N

I

I

d) jogerős ítéletben
pénzmosás miatt
elmarasztalták

I

N

I

I

e) jogerős ítéletben szakmai
magatartásával
kapcsolatosan elkövetett
bűncselekmény miatt
elítélték
f) csődeljárás

N

N

I

I

N

N

I

I

g) felszámolási vagy
végelszámolási eljárás

N

N

I

I

NA

NA

NA

NA

N

N

I

I

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

N

N

I

I

N

N

I

I

l) bírósági felszámolási
eljárás alanya

N

N

I

I

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

h) csődegyezség a
hitelezőkkel
i) üzleti tevékenység
felfüggesztése

m) végelszámolási eljárás
alanya
n) csődegyezség van
folyamatban

kivonata, eskü alatt tett
nyilatkozat, megerősítés
saját kezű aláírással
A bűnügyi nyilvántartás
kivonata, eskü alatt tett
nyilatkozat, megerősítés
saját kezű aláírással
A bűnügyi nyilvántartás
kivonata, eskü alatt tett
nyilatkozat, megerősítés
saját kezű aláírással
Eskü alatt tett nyilatkozat,
megerősítés saját kezű
aláírással

Közjegyző, az észt konzulátus
konzuli tisztviselője
Rendőr-főkapitányság
Közjegyző, az észt konzulátus
konzuli tisztviselője

Nem

Rendőr-főkapitányság
Közjegyző, az észt konzulátus
konzuli tisztviselője

Nem

Közjegyző, az észt konzulátus
konzuli tisztviselője

Nem

Eskü alatt tett nyilatkozat, Közjegyző, az észt konzulátus
megerősítés saját kezű
konzuli tisztviselője
aláírással
Eskü alatt tett nyilatkozat, Közjegyző, az észt konzulátus
megerősítés saját kezű
konzuli tisztviselője
aláírással

Nem

Eskü alatt tett nyilatkozat, Közjegyző, az észt konzulátus
megerősítés saját kezű
konzuli tisztviselője
aláírással
Eskü alatt tett nyilatkozat, Közjegyző, az észt konzulátus
megerősítés saját kezű
konzuli tisztviselője
aláírással

Nem

Eskü alatt tett nyilatkozat, Közjegyző, az észt konzulátus
megerősítés saját kezű
konzuli tisztviselője
aláírással
Eskü alatt tett nyilatkozat, Közjegyző, az észt konzulátus
megerősítés saját kezű
konzuli tisztviselője
aláírással

Nem

Nem

Nem

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

N

N

I

Eskü alatt tett nyilatkozat, Közjegyző, az észt konzulátus
megerősítés saját kezű
konzuli tisztviselője
aláírással

I

Nem

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]
Rendelkezésre áll
eskü alatt tett
nyilatkozat

minősített
nyilatkozat

Észt Köztársaság
Az igazolás/okirat, illetve egyéb Szervezet(ek), amelyek
bizonyíték megjelölése
- okiratot/igazolást kiállítják, vagy
- egyéb bizonyítékot igazolják

okirat vagy
igazolás

Azon részvételre jelentkezőre vagy
ajánlattevőre vonatkozó kizáró ok,
aki:

a) nem tett eleget a
társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének

I

N

N

Észt Adó- és Vámhivatal igazolása
Társadalombiztosítási járulék,
munkanélküliségi biztosítási díj

Észt Adó- és Vámhivatal

b) nem tett eleget az adófizetési
kötelezettségének

I

N

N

Észt Adó- és Vámhivatal

Észt Adó- és Vámhivatal

„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]
Azon részvételre jelentkezőre vagy

Rendelkezésre áll

Észt Köztársaság
A bírósági

Szervezet(ek)

Ezen kivonatok, okiratok,

1

Az a-d) pontokkal kapcsolatos definíciókat illetően ld. 2004/18/EK irányelv 45. cikk
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(illetékes igazságügyi vagy közigazgatási
szerve, közjegyzője vagy hatáskörrel
rendelkező szakmai szervezete előtt tett)
”minősített” nyilatkozat

eskü alatt tett nyilatkozat

egyenértékű okirat

bírósági nyilvántartás kivonata

ajánlattevőre vonatkozó kizáró ok,
aki1:

a) jogerős ítélet megállapította a
bűnszervezetben való részvételét

I

N

I

I

b) jogerős ítélet megállapította
korrupció elkövetését

I

N

I

I

c) jogerős ítéletben csalás miatt
elmarasztalták

I

N

I

I

d) jogerős ítéletben pénzmosás
miatt elmarasztalták

I

N

I

I

e) jogerős ítéletben szakmai

N

N

I

I

nyilvántartás
kivonatának, az
ezzel egyenértékű
okirat, illetve egyéb
bizonyíték
megjelölése

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

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

A bűnügyi
nyilvántartás
kivonata, eskü alatt
tett nyilatkozat,
megerősítés saját
kezű aláírással
A bűnügyi
nyilvántartás
kivonata, eskü alatt
tett nyilatkozat,
megerősítés saját
kezű aláírással
A bűnügyi
nyilvántartás
kivonata, eskü alatt
tett nyilatkozat,
megerősítés saját
kezű aláírással
A bűnügyi
nyilvántartás
kivonata, eskü alatt
tett nyilatkozat,
megerősítés saját
kezű aláírással
Eskü alatt tett

Rendőr-főkapitányság
Közjegyző, az észt konzulátus
konzuli tisztviselője

Nem

Rendőr-főkapitányság
Közjegyző, az észt konzulátus
konzuli tisztviselője

Nem

Rendőr-főkapitányság
Közjegyző, az észt konzulátus
konzuli tisztviselője

Nem

Rendőr-főkapitányság
Közjegyző, az észt konzulátus
konzuli tisztviselője

Nem

Közjegyző, az észt konzulátus

Nem
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magatartásával kapcsolatosan
elkövetett bűncselekmény miatt
elítélték
f) csődeljárás

N

N

I

I

g) felszámolási vagy végelszámolási
eljárás

N

N

I

I

h) csődegyezség a hitelezőkkel
i) üzleti tevékenység felfüggesztése

NA
N

NA
N

NA
I

NA
I

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

N

N

I

I

k) csődeljárás alanya

N

N

I

I

l) bírósági felszámolási eljárás
alanya

N

N

I

I

NA
NA
N

NA
NA
N

NA
NA
I

NA
NA
I

m) végelszámolási eljárás alanya
n) csődegyezség van folyamatban
o) a k-n) pontok tekintetében a
nemzeti törvények és rendeletek
szerinti hasonló eljárás alanya

nyilatkozat,
megerősítés saját
kezű aláírással
Eskü alatt tett
nyilatkozat,
megerősítés saját
kezű aláírással
Eskü alatt tett
nyilatkozat,
megerősítés saját
kezű aláírással

konzuli tisztviselője
Közjegyző, az észt konzulátus
konzuli tisztviselője

Nem

Közjegyző, az észt konzulátus
konzuli tisztviselője

Nem

Eskü alatt tett
nyilatkozat,
megerősítés saját
kezű aláírással
Eskü alatt tett
nyilatkozat,
megerősítés saját
kezű aláírással
Eskü alatt tett
nyilatkozat,
megerősítés saját
kezű aláírással
Eskü alatt tett
nyilatkozat,
megerősítés saját
kezű aláírással

Közjegyző, az észt konzulátus
konzuli tisztviselője

Nem

Közjegyző, az észt konzulátus
konzuli tisztviselője

Nem

Közjegyző, az észt konzulátus
konzuli tisztviselője

Nem

Közjegyző, az észt konzulátus
konzuli tisztviselője

Nem

Eskü alatt tett
nyilatkozat,
megerősítés saját
kezű aláírással

Közjegyző, az észt konzulátus
konzuli tisztviselője

Nem

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]
Észt Köztársaság
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Az igazolás/okirat, illetve egyéb bizonyíték megjelölése
minősített nyilatkozat

eskü alatt tett nyilatkozat

a) nem tett eleget a
társadalombiztosítási
járulékfizetési kötelezettségének
b) nem tett eleget az adófizetési
kötelezettségeinek

Rendelkezésre áll
okirat vagy igazolás

Azon részvételre jelentkezőre
vagy ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki:

I

N

N

I

N

N

Észt Adó- és Vámhivatal igazolása
Társadalombiztosítási járulék, munkanélküliségi biztosítási
díj
Észt Adó- és Vámhivatal igazolása

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

Észt Adó- és Vámhivatal
Észt Adó- és Vámhivatal

„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]
Azon részvételre jelentkezőre vagy
ajánlattevőre vonatkozó kizáró ok,

1

Rendelkezésre áll

Észt Köztársaság
A bírósági
nyilvántartás

Szervezet(ek)
- a bírósági nyilvántartás

Ezen kivonatok, okiratok,
vagy a kizáró okok hiányát

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

egyenértékű okirat

eskü alatt tett nyilatkozat

(illetékes igazságügyi vagy
közigazgatási szerve,
közjegyzője vagy hatáskörrel
rendelkező szakmai
szervezete előtt tett)
„minősített” nyilatkozat

aki1:

a) jogerős ítélet megállapította a
bűnszervezetben való részvételét

I

N

I

I

b) jogerős ítélet megállapította
korrupció elkövetését

I

N

I

I

c) jogerős ítéletben csalás miatt
elmarasztalták

I

N

I

I

d) jogerős ítéletben pénzmosás
miatt elmarasztalták

I

N

I

I

e) jogerős ítéletben szakmai
magatartásával kapcsolatosan
elkövetett bűncselekmény miatt
elítélték
f) csődeljárás

N

N

I

N

N

g) felszámolási vagy végelszámolási
eljárás

N
NA

h) csődegyezség a hitelezőkkel

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

A bűnügyi nyilvántartás
kivonata, eskü alatt tett
nyilatkozat, megerősítés
saját kezű aláírással
A bűnügyi nyilvántartás
kivonata, eskü alatt tett
nyilatkozat, megerősítés
saját kezű aláírással
A bűnügyi nyilvántartás
kivonata, eskü alatt tett
nyilatkozat, megerősítés
saját kezű aláírással
A bűnügyi nyilvántartás
kivonata, eskü alatt tett
nyilatkozat, megerősítés
saját kezű aláírással

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

Rendőr-főkapitányság
Közjegyző, az észt konzulátus
konzuli tisztviselője

Nem

Rendőr-főkapitányság
Közjegyző, az észt konzulátus
konzuli tisztviselője

Nem

Rendőr-főkapitányság
Közjegyző, az észt konzulátus
konzuli tisztviselője

Nem

Rendőr-főkapitányság
Közjegyző, az észt konzulátus
konzuli tisztviselője

Nem

I

Eskü alatt tett
Közjegyző, az észt konzulátus
konzuli tisztviselője
nyilatkozat, megerősítés
saját kezű aláírással

Nem

I

I

Nem

N

I

I

Eskü alatt tett
Közjegyző, az észt konzulátus
nyilatkozat, megerősítés
konzuli tisztviselője
saját kezű aláírással
Közjegyző, az észt konzulátus
Eskü alatt tett
konzuli tisztviselője
nyilatkozat, megerősítés
saját kezű aláírással

NA

NA

NA

Nem
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i) üzleti tevékenység felfüggesztése

N

N

I

I

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

N

N

I

I

N

N

I

I

N

N

I

I

NA
NA
N

NA
NA
N

NA
NA
I

NA
NA
I

l) bírósági felszámolási eljárás
alanya
m) végelszámolási eljárás alanya
n) csődegyezség van folyamatban
o) a k-n) pontok tekintetében a
nemzeti törvények és rendeletek
szerinti hasonló eljárás alanya

Eskü alatt tett
nyilatkozat, megerősítés
saját kezű aláírással
Eskü alatt tett
nyilatkozat, megerősítés
saját kezű aláírással
Eskü alatt tett
nyilatkozat, megerősítés
saját kezű aláírással
Eskü alatt tett
nyilatkozat, megerősítés
saját kezű aláírással

Közjegyző, az észt konzulátus
konzuli tisztviselője

Nem

Közjegyző, az észt konzulátus
konzuli tisztviselője

Nem

Közjegyző, az észt konzulátus
konzuli tisztviselője

Nem

Közjegyző, az észt konzulátus
konzuli tisztviselője

Nem

Eskü alatt tett
Közjegyző, az észt konzulátus
konzuli tisztviselője
nyilatkozat, megerősítés
saját kezű aláírással

Nem

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]
Azon részvételre jelentkezőre
vagy ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki:
okirat vagy igazolás

eskü alatt tett
nyilatkozat

minősített nyilatkozat

a) nem tett eleget a
társadalombiztosítási
járulékfizetési kötelezettségének

Észt Köztársaság
Az igazolás/okirat, illetve egyéb bizonyíték
megjelölése

Rendelkezésre áll

I

N

N

Észt Adó- és Vámhivatal igazolása
Társadalombiztosítási járulék, munkanélküliségi
biztosítási díj

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

Észt Adó- és Vámhivatal
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b) nem tett eleget az adófizetési
kötelezettségeinek

I

N

N

Észt Adó- és Vámhivatal igazolása

Észt Adó- és Vámhivatal

„D” kérdőív a 2004/18/EK irányelv 52. cikkével kapcsolatban
Minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzéke
a) építési munkák
kivitelezői részére

igen

b) (áru)szállítók részére

nem

c) szolgáltatók részére
Tanúsító szervezetek
igazolásai
a) építési munkák
kivitelezői részére
b) (áru)szállítók részére
c) szolgáltatók részére

nem

Észt Köztársaság
Annak a szervezetnek (szervezeteknek) a neve és
címe, amely(ek) részére a felvételi kérelmet kell
megküldeni
Ministry of Economic Affairs and Communications
(Gazdasági és Hírközlési Minisztérium), Harju 11,
15072 Tallinn

nem
nem
nem

„E” kérdőív: A fenti kérdésekkel foglalkozó kapcsolattartási hely:
Észt Köztársaság
Név
Szervezet
Cím
Telefon
Fax
E-mail

Evelin Karindi-Kask
Ministry of Finance (Pénzügyminisztérium)
Suur-Ameerika 1, 15006 Tallinn
+372 611 3248
+372 696 6810
evelin.karindi-kask@fin.ee
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FINN KÖZTÁRSASÁG
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]

NA

(illetékes igazságügyi vagy
közigazgatási szerve, közjegyzője
vagy hatáskörrel rendelkező
szakmai szervezete előtt tett)
„minősített” nyilatkozat

N

eskü alatt tett nyilatkozat

1

I

egyenértékű okirat

a) jogerős ítélet
megállapította a
bűnszervezetben való

Rendelkezésre áll
bírósági nyilvántartás kivonata

Azon részvételre
jelentkezőre vagy
ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki1:

I

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

Rikosrekisteriote - A bűnügyi
nyilvántartás kivonata
Finnországban csak akkor

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

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

Oikeusrekisterikeskus - Legal Register
Centre (Jogi Nyilvántartó Központ)
www.om.fi/oikeusrekisterikeskus/1272

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

b) jogerős ítélet
megállapította korrupció
elkövetését

I

N

NA

I

c) jogerős ítéletben csalás
miatt elmarasztalták

I

N

NA

I

d) jogerős ítéletben

I

NA

NA

I

támogatják a bűnügyi nyilvántartás
7.htm
kivonatának igénylését, ha
1. megjegyzés. Finnországban a
indokoltan úgy vélik, hogy bűnözők magánszemélyek csak korlátozott
lehetnek a közbeszerzési pályázat mértékben szerezhetnek adatokat saját
magukról. Magánszemélynek
részvevői között.
Például a bíróság ítélete
vízumkérelem, munkavállalási
bizonyítékként is szolgálhat, ha engedély, tartózkodási engedély céljára
erről az ajánlatkérő szerv
vagy ezzel egyenértékű indokból adnak
valamilyen más forrásból
ki saját magáról szóló kivonatot.
információval rendelkezik.
Értelmezésünk szerint a közbeszerzés
„egyenértékű indoknak” minősül.
2. megjegyzés. A személy tehet
„minősített” nyilatkozatot, de
Finnországban az ilyen nyilatkozatokról
nincs hivatalos igazolás.
Üzleti tevékenységtől eltiltás
Rikosrekisteriote - A bűnügyi Oikeusrekisterikeskus - Legal Register
kiszabható
nyilvántartás kivonata
Centre (Jogi Nyilvántartó Központ)
Ugyanaz a megjegyzés, mint fent.
Ugyanaz a megjegyzés, mint fent. 1) olyan egyéni vállalkozóra, akinek
Ote liiketoimintakieltorekisteristä - Oikeusrekisterikeskus - Legal Register a 655/1973. számviteli törvény
alapján könyvelési kötelezettsége
Kivonat az eltiltott üzleti
Centre (Jogi Nyilvántartó Központ)
van;
vállalkozások nyilvántartásából
2) az egyéni vállalkozó partnere, a
partneri társaság felelős partnere és
az Európai Gazdasági Érdekcsoport
természetes személyi tagja; és
3) arra a személyre, aki az
igazgatóság vagy az ügyvezetőség
tagja, vagy egyéb, ennek megfelelő
tisztséget tölt be, vagy aki
ténylegesen irányítja a társaság, az
alapítvány vagy a külföldi
fiókvállalat üzleti tevékenységét
vagy vezető testületét.
Rikosrekisteriote - A bűnügyi
nyilvántartás kivonata
Ugyanaz a megjegyzés, mint fent.
Ote liiketoimintakieltorekisteristä Kivonat az eltiltott üzleti
vállalkozások nyilvántartásából
Rikosrekisteriote - A bűnügyi

Oikeusrekisterikeskus - Legal Register Ugyanaz a megjegyzés, mint fent.
Centre (Jogi Nyilvántartó Központ)
Ugyanaz a megjegyzés, mint fent.
Oikeusrekisterikeskus - Legal Register
Centre (Jogi Nyilvántartó Központ)
Oikeusrekisterikeskus - Legal Register Ugyanaz a megjegyzés, mint fent.
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pénzmosás miatt
elmarasztalták

e) jogerős ítéletben szakmai
magatartásával
kapcsolatosan elkövetett
bűncselekmény miatt
elítélték

I

NA

NA

I

nyilvántartás kivonata
Centre (Jogi Nyilvántartó Központ)
Ugyanaz a megjegyzés, mint fent.
Ugyanaz a megjegyzés, mint fent.
Ote liiketoimintakieltorekisteristä - Oikeusrekisterikeskus - Legal Register
Kivonat az eltiltott üzleti
Centre (Jogi Nyilvántartó Központ)
vállalkozások nyilvántartásából
Rikosrekisteriote - A bűnügyi Oikeusrekisterikeskus - Legal Register Ugyanaz a megjegyzés, mint fent.
nyilvántartás kivonata
Centre (Jogi Nyilvántartó Központ)
Ha ezt a jogellenes cselekményt
bűncselekményként kezelik.
Ha ezt a jogellenes cselekményt
például kártérítési perként kezelik,
nincs nyilvántartás ilyen peres
ügyekre vonatkozóan. A gazdasági
szereplők nem tudják igazolni, hogy
nem voltak elítélve a szakmai
hitelesség megsértése miatt.
Az ajánlatkérő a maga részéről
ítélettel igazolhatja, hogy ilyen
jogsértő magatartásra sor került, ha
az például az újságokból vagy
egyéb médiumokból a tudomására
jut.
***
Ote liiketoimintakieltorekisteristä Kivonat az eltiltott üzleti
vállalkozások nyilvántartásából
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f) csődeljárás

I

NA

NA

NA

g) felszámolási vagy
végelszámolási eljárás

I

NA

NA

NA

h) csődegyezség a
hitelezőkkel

N

I

NA

I

i) üzleti tevékenység
felfüggesztése

I

NA

NA

I

Oikeusrekisterikeskus - Legal Register
Centre (Jogi Nyilvántartó Központ)
Kaupparekisteri - Cégjegyzék
Kaupparekisteriote – Cégkivonat
www.prh.fi/en.html
- csak akkor, ha a természetes
személy egyéni vállalkozó
(yksityinen elinkeinonharjoittaja)
Oikeusrekisterikeskus - Legal Register
Ote konkurssi-ja
yrityssaneerausrekisteristä -Kivonat Centre (Jogi Nyilvántartó Központ)
a csőd- és átszervezési eljárások
nyilvántartásából
Kaupparekisteriote – Cégkivonat Kaupparekisteri - Cégjegyzék
csak akkor, ha a természetes
személy egyéni vállalkozó
(yksityinen elinkeinonharjoittaja)
Ote konkurssi-ja
Oikeusrekisterikeskus - Legal Register
yrityssaneerausrekisteristä -Kivonat Centre (Jogi Nyilvántartó Központ)
a csőd- és átszervezési eljárások
nyilvántartásából
Ote velkajärjestelyrekisteristä Kivonat az adósságokra vonatkozó Oikeusrekisterikeskus - Legal Register
határozatok nyilvántartásából
Centre (Jogi Nyilvántartó Központ)
Csődegyezségi megállapodás a
A hitelezők vagy maga a személy.
hitelezővel.
A hitelező által kiállított igazolás.
Kaupparekisteriote - Cégkivonat
Kaupparekisteri - Cégjegyzék
- csak akkor, ha a természetes
személy egyéni vállalkozó
(yksityinen elinkeinonharjoittaja)
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j) az f-i) pontok
tekintetében a nemzeti
törvények és rendeletek
szerinti hasonló eljárás

k) csődeljárás alanya

l) bírósági felszámolási
eljárás alanya

m) végelszámolási eljárás
alanya

n) csődegyezség van
folyamatban

I

I

I

I

I

NA

NA

NA

NA

I

NA

NA

NA

NA

NA

I

NA

NA

NA

NA

Kaupparekisteriote - Cégkivonat
- csak akkor, ha a természetes
személy egyéni vállalkozó
(yksityinen elinkeinonharjoittaja)
Ote konkurssi-ja
yrityssaneerausrekisteristä -Kivonat
a csőd- és átszervezési eljárások
nyilvántartásából
Ote velkajärjestelyrekisteristä Kivonat az adósságokra vonatkozó
határozatok nyilvántartásából
Kaupparekisteriote - Cégkivonat
- csak akkor, ha a természetes
személy egyéni vállalkozó
(yksityinen elinkeinonharjoittaja)
Ote konkurssi-ja
yrityssaneerausrekisteristä -Kivonat
a csőd- és átszervezési eljárások
nyilvántartásából
Kaupparekisteriote - Cégkivonat
- csak akkor, ha a természetes
személy egyéni vállalkozó
(yksityinen elinkeinonharjoittaja)
Ote konkurssi-ja
yrityssaneerausrekisteristä -Kivonat
a csőd- és átszervezési eljárások
nyilvántartásából
Kaupparekisteriote - Cégkivonat
- csak akkor, ha a természetes
személy egyéni vállalkozó
(yksityinen elinkeinonharjoittaja)
Ote konkurssi-ja
yrityssaneerausrekisteristä -Kivonat
a csőd- és átszervezési eljárások
nyilvántartásából
Ote velkajärjestelyrekisteristä Kivonat az adósságokra vonatkozó
határozatok nyilvántartásából
Ote konkurssi-ja
yrityssaneerausrekisteristä -Kivonat
a csőd- és átszervezési eljárások

Kaupparekisteri - Cégjegyzék
Oikeusrekisterikeskus - Legal Register
Centre (Jogi Nyilvántartó Központ)
Oikeusrekisterikeskus - Legal Register
Centre (Jogi Nyilvántartó Központ)
Kaupparekisteri - Cégjegyzék

Oikeusrekisterikeskus - Legal Register
Centre (Jogi Nyilvántartó Központ)
Kaupparekisteri - Cégjegyzék

Oikeusrekisterikeskus - Legal Register
Centre (Jogi Nyilvántartó Központ)
Kaupparekisteri - Cégjegyzék

Oikeusrekisterikeskus - Legal Register
Centre (Jogi Nyilvántartó Központ)

Oikeusrekisterikeskus - Legal Register
Centre (Jogi Nyilvántartó Központ)
Oikeusrekisterikeskus - Legal Register
Centre (Jogi Nyilvántartó Központ)
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nyilvántartásából
- csak akkor, ha a természetes
személy egyéni vállalkozó
Oikeusrekisterikeskus - Legal Register
(yksityinen elinkeinonharjoittaja)
Centre (Jogi Nyilvántartó Központ)
Ote velkajärjestelyrekisteristä Kivonat az adósságokra vonatkozó
határozatok nyilvántartásából
A hitelező által kiállított igazolás A hitelező vagy maga a természetes
személy
o) a k-n) pontok
tekintetében a nemzeti
törvények és rendeletek
szerinti hasonló eljárás
alanya

NA

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]
Rendelkezésre áll
okirat vagy
igazolás

eskü alatt tett
nyilatkozat

minősített
nyilatkozat

Azon részvételre
jelentkezőre vagy
ajánlattevőre
vonatkozó kizáró
ok, aki:

a) nem tett eleget a
társadalombiztosítá
si járulékfizetési
kötelezettségének

I

NA

NA

b) nem tett eleget az
adófizetési
kötelezettségének

I

NA

NA

Finn Köztársaság
Az igazolás/okirat, illetve egyéb bizonyíték
megjelölése

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

Verotoimiston todistus - Az adóhivatal igazolása
Verotoimistot - Adóhivatalok
Sosiaalivakuutuslaitosten todistukset -Különböző www.vero.fi/default.asp?language=ENG&domain=VERO_ENGLI
társadalombiztosítási szervek vagy intézmények
SH
igazolása
Vakuutuslaitokset- Biztosító intézetek
Työeläkelaitosten todistukset - Foglalkoztatási
Työeläkelaitokset - Foglalkoztatási jogviszony alapú
jogviszony alapú nyugdíjintézetek igazolása
nyugdíjintézetek
Az alábbi hivatkozás tartalmazza a nyugdíjbiztosító társaságok és a
nyugdíjszolgáltatók jegyzékét:
www.tyoelakefi/page.asp?section=14664
Verotoimiston todistus - Az adóhivatal igazolása
Verotoimisto - Adóhivatal
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„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]

Rendelkezésre áll
(illetékes igazságügyi vagy közigazgatási
szerve, közjegyzője vagy hatáskörrel
rendelkező szakmai szervezete előtt tett)
”minősített” nyilatkozat

eskü alatt tett nyilatkozat

egyenértékű okirat

bírósági nyilvántartás kivonata

Azon részvételre jelentkezőre
vagy ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki1:

Finn Köztársaság
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?

1

Az a-d) pontokkal kapcsolatos definíciókat illetően ld. 2004/18/EK irányelv 45. cikk
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a) jogerős ítélet megállapította a
bűnszervezetben való részvételét

I

N

NA

NA

A bűnügyi nyilvántartás
Rikosrekisteriote - A bűnügyi Oikeusrekisterikeskus - Legal
kivonata nem vonatkozik a
nyilvántartás kivonata
Register Centre (Jogi
Finnországban csak akkor
társaság igazgatóira vagy
Nyilvántartó Központ)
támogatják a bűnügyi
bármely képviseleti,
www.om.fi/oikeusrekisterikesku
nyilvántartás kivonatának
döntéshozási vagy ellenőrzési
s/12727.htm
igénylését, ha indokoltan úgy 1. megjegyzés. Finnországban a jogosultsággal rendelkező
vélik, hogy bűnözők lehetnek a
magánszemélyek csak
jogi személyre. Az ilyen
korlátozott mértékben
közbeszerzési pályázat
személyekről külön kivonatot
szerezhetnek adatokat saját
kell igényelni.
részvevői között.
Jogi személyről mindenkinek magukról. Magánszemélynek
jogában áll kivonatot kérni. vízumkérelem, munkavállalási
Jogi személyt azonban nem engedély, tartózkodási engedély
lehet elítélni bűnszervezetben céljára vagy ezzel egyenértékű
indokból adnak ki saját magáról
való részvételért. Ilyen
bűncselekmény miatt csak szóló kivonatot. Értelmezésünk
természetes személyt lehet
szerint a közbeszerzés
„egyenértékű indoknak”
elítélni.
minősül.
A bíróság ítélete
bizonyítékként is szolgálhat, 2. megjegyzés. A személy tehet
„minősített” nyilatkozatot, de
ha az ajánlatkérő szerv
rendelkezésére áll.
Finnországban az ilyen
nyilatkozatokról nincs hivatalos
igazolás.
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b) jogerős ítélet megállapította
korrupció elkövetését

I

N

NA

NA

Oikeusrekisterikeskus - Legal Ugyanaz a megjegyzés, mint
Rikosrekisteriote - A
Register Centre (Jogi
fent.
bűnügyi nyilvántartás
Nyilvántartó Központ)
kivonata
- A jogi személyre (társaság,
***
alapítvány stb.) kirótt
Oikeusrekisterikeskus - Legal
pénzbüntetést bejegyzik a
Register Centre (Jogi
bűnügyi nyilvántartásba.
Nyilvántartó Központ)
Üzleti tevékenységtől eltiltás
- Pénzbüntetés szabható ki
kiszabható
korrupcióért, ha a
1) olyan egyéni vállalkozóra,
bűncselekményt a társaság
akinek a 655/1973. számviteli
vezetőségéhez tartozó személy
törvény alapján könyvelési
követte el, és abból a
kötelezettsége van
;
társaságnak előnye származott
2) az egyéni vállalkozó
Ote
partnere, a partneri társaság
liiketoimintakieltorekisteristä
felelős partnere és az Európai
- Kivonat az eltiltott üzleti
Gazdasági Érdekcsoport
vállalkozások
természetes személyi tagja; és
nyilvántartásából
Csak természetes személyek
3) arra a személyre, aki az
igazgatóság vagy az
ügyvezetőség tagja, vagy
egyéb, ennek megfelelő
tisztséget tölt be, vagy aki
ténylegesen irányítja a
társaság, az alapítvány vagy a
külföldi fiókvállalat üzleti
tevékenységét vagy vezető
testületét.

c) jogerős ítéletben csalás miatt
elmarasztalták

I

N

NA

NA

Oikeusrekisterikeskus - Legal
Rikosrekisteriote - A
Register Centre (Jogi
bűnügyi nyilvántartás
Nyilvántartó Központ)
kivonata
- A jogi személyre (társaság,
alapítvány stb.) kirótt
pénzbüntetést bejegyzik a
Oikeusrekisterikeskus - Legal
bűnügyi nyilvántartásba.
Register Centre (Jogi
Nyilvántartó Központ)
- Pénzbüntetés szabható ki
csalás miatt, ha a
bűncselekményt a társaság
vezetőségéhez tartozó személy
követte el, és abból a
társaságnak előnye származott

Ugyanaz a megjegyzés, mint
fent.
***
Ugyanaz a megjegyzés, mint
fent.
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d) jogerős ítéletben pénzmosás
miatt elmarasztalták

e) jogerős ítéletben szakmai
magatartásával kapcsolatosan
elkövetett bűncselekmény miatt
elítélték

I

I

N

I

NA

NA

NA

NA

Ote
liiketoimintakieltorekisteristä
- Kivonat az eltiltott üzleti
vállalkozások
nyilvántartásából
Csak természetes személyek
Rikosrekisteriote - A
bűnügyi nyilvántartás
kivonata
- A jogi személyre (társaság,
alapítvány stb.) kirótt
pénzbüntetést bejegyzik a
bűnügyi nyilvántartásba. Pénzbüntetés szabható ki
pénzmosásért, ha a
bűncselekményt a társaság
vezetőségéhez tartozó személy
követte el, és abból a
társaságnak előnye származott
Ote
liiketoimintakieltorekisteristä
- Kivonat az eltiltott üzleti
vállalkozások
nyilvántartásából
Csak természetes személyek
Rikosrekisteriote - A bűnügyi
nyilvántartás kivonata
- A jogi személyre (társaság,
alapítvány stb.) kirótt
pénzbüntetést bejegyzik a
bűnügyi nyilvántartásba.
- Pénzbüntetés szabható ki
jogsértésért, ha a
bűncselekményt a társaság
vezetőségéhez tartozó személy
követte el, és abból a
társaságnak előnye származott
A jogsértésre vonatkozó ítélet.
Ote
liiketoimintakieltorekisteristä Kivonat az eltiltott üzleti

Oikeusrekisterikeskus - Legal
Register Centre (Jogi
Nyilvántartó Központ)

Ugyanaz a megjegyzés, mint
fent.
***

Oikeusrekisterikeskus - Legal
Register Centre (Jogi
Nyilvántartó Központ)

Oikeusrekisterikeskus - Legal
Register Centre (Jogi
Nyilvántartó Központ)

Ugyanaz a megjegyzés, mint
fent.

Ugyanaz a megjegyzés, mint
fent.

***
A szóban forgó bíróság
Oikeusrekisterikeskus - Legal
Register Centre (Jogi
Nyilvántartó Központ)

Ugyanaz a megjegyzés, mint
fent.
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f) csődeljárás

I

I

NA

NA

g) felszámolási vagy
végelszámolási eljárás

I

I

NA

N

h) csődegyezség a hitelezőkkel

N

I

NA

I

i) üzleti tevékenység
felfüggesztése

I

NA

NA

I

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

NA

NA

NA

NA

I

I

NA

NA

vállalkozások
nyilvántartásából
Csak természetes személyek
Kaupparekisteriote - A
cégjegyzék kivonata
Asiakastiedon
luottotietoraportti -Kivonat
a Suomen Asiakastieto Oy
nyilvántartásból

Kaupparekisteriote Cégkivonat
Ote konkurssi-ja
yrityssaneerausrekisteristä Kivonat a csőd- és átszervezési
eljárások nyilvántartásából
Asiakastiedon
luottotietoraportti - Kivonat a
Suomen Asiakastieto Oy
nyilvántartásból
Csődegyezségi megállapodás
a hitelezővel.
A hitelező által kiállított
igazolás.
Kaupparekisteriote Cégkivonat
A jogi személy saját
információja

Kaupparekisteriote Cégkivonat

A cégkivonat tartalmazza az
ügyvezetőre, az igazgatósági
tagokra és a cégjegyzési
jogosultsággal rendelkező
személyekre vonatkozó
Suomen Asiakastieto Oy
adatokat.
- a finn kereskedelem és ipar
Az üzleti tevékenység
tulajdonában levő legnagyobb
eltiltására vonatkozó
üzleti és hitel-információs
korlátozó bejegyzést a fent
társaság.
említett természetes
- A Suomen Asiakastieto
személyek adataival
hivatalos forrásokból szerzi be az
kapcsolatosan lehet tenni. Az
információit
www.asiakastieto.fi/en/index.sht ilyen adat a kivonat végén
ml
található.
Kaupparekisteri - Cégjegyzék

Kaupparekisteri - Cégjegyzék
Oikeusrekisterikeskus - Legal
Register Centre (Jogi
Nyilvántartó Központ)
Suomen Asiakastieto Oy
nyilvántartás
A hitelezők vagy maga a jogi
személy
Kaupparekisteri - Cégjegyzék
A jogi személy maga

Kaupparekisteri - Cégjegyzék
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l) bírósági felszámolási eljárás
alanya

m) végelszámolási eljárás alanya

n) csődegyezség van folyamatban

o) a k-n) pontok tekintetében a

I

I

NA

I

I

NA

NA

NA

NA

N

I

Ote konkurssi-ja
yrityssaneerausrekisteristä Kivonat a csőd- és
átszervezési eljárások
nyilvántartásából
Asiakastiedon
luottotietoraportti - Kivonat
a Suomen Asiakastieto Oy
nyilvántartásból
Kaupparekisteriote - Cég
kivonat
Ote konkurssi-ja
yrityssaneerausrekisteristä Kivonat a csőd- és
átszervezési eljárások
nyilvántartásából
Asiakastiedon
luottotietoraportti - Kivonat
a Suomen Asiakastieto Oy
nyilvántartásból
Kaupparekisteriote Cégkivonat
Ote konkurssi-ja
yrityssaneerausrekisteristä Kivonat a csőd- és
átszervezési eljárások
nyilvántartásából
Asiakastiedon
luottotietoraportti - Kivonat
a Suomen Asiakastieto Oy
nyilvántartásból
Ote konkurssi-ja
yrityssaneerausrekisteristä Kivonat a csőd- és
átszervezési eljárások
nyilvántartásából
A hitelező által kiállított
igazolás.
A jogi személy saját
információi.

Oikeusrekisterikeskus - Legal
Register Centre (Jogi
Nyilvántartó Központ)
Suomen Asiakastieto Oy
nyilvántartás
Kaupparekisteri - Cégjegyzék
Oikeusrekisterikeskus - Legal
Register Centre (Jogi
Nyilvántartó Központ)
Suomen Asiakastieto Oy
nyilvántartás
Kaupparekisteri - Cégjegyzék
Oikeusrekisterikeskus - Legal
Register Centre (Jogi
Nyilvántartó Központ)
Suomen Asiakastieto Oy
nyilvántartás
Oikeusrekisterikeskus - Legal
Register Centre (Jogi
Nyilvántartó Központ)
Hitelezők
A jogi személy maga

NA
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nemzeti törvények és rendeletek
szerinti hasonló eljárás alanya

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]
Finn Köztársaság
Az igazolás/okirat, illetve egyéb bizonyíték megjelölése

Rendelkezésre áll
minősített nyilatkozat

eskü alatt tett nyilatkozat

okirat vagy igazolás

Azon részvételre jelentkezőre
vagy ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki:

a) nem tett eleget a
társadalombiztosítási
járulékfizetési kötelezettségének

I

NA

N

b) nem tett eleget az adófizetési
kötelezettségeinek

I

NA

N

Verotoimiston todistus - Az adóhivatal igazolása
Sosiaalivakuutuslaitosten todistukset -Különböző
társadalombiztosítási szervek vagy intézmények igazolása
Työeläkelaitosten todistukset - Foglalkoztatási jogviszony
alapú nyugdíjintézetek igazolása
Verotoimiston todistus - Az adóhivatal igazolása

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

Verotoimistot - Adóhivatalok
Työeläkelaitokset - Foglalkoztatási
jogviszony alapú nyugdíj intézetek
Verotoimisto - Adóhivatal

„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
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Finnországban a közszervezetekre azonos szabályok vonatkoznak, mint a jogi személyekre.
[Az üres helyeket I(gen)-nel vagy N(em)-mel vagy NA (nem alkalmazható)-val kell jelölni]
Azon részvételre jelentkezőre vagy
ajánlattevőre vonatkozó kizáró ok,
aki1:

Rendelkezésre áll

(illetékes igazságügyi vagy
közigazgatási szerve,
közjegyzője vagy hatáskörrel
rendelkező szakmai
szervezete előtt tett)
„minősített” nyilatkozat

eskü alatt tett nyilatkozat

egyenértékű okirat

bírósági nyilvántartás
kivonata

Finn Köztársaság
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 közszervezet,
aki képviseleti, döntési vagy
ellenőrzési joggal
rendelkezik?

a) jogerős ítélet megállapította a
bűnszervezetben való részvételét
b) jogerős ítélet megállapította
korrupció elkövetését
c) jogerős ítéletben csalás miatt
elmarasztalták
d) jogerős ítéletben pénzmosás
miatt elmarasztalták

e) jogerős ítéletben szakmai
magatartásával kapcsolatosan
elkövetett bűncselekmény miatt
elítélték
f) csődeljárás

1

Az a-d) pontokkal kapcsolatos definíciókat illetően ld. 2004/18/EK irányelv 45. cikk
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g) felszámolási vagy végelszámolási
eljárás
h) csődegyezség a hitelezőkkel
i) üzleti tevékenység felfüggesztése
j) az f-i) pontok tekintetében a
nemzeti törvények és rendeletek
szerinti hasonló eljárás
k) csődeljárás alanya
l) bírósági felszámolási eljárás
alanya
m) végelszámolási eljárás alanya
n) csődegyezség van folyamatban
o) a k-n) pontok tekintetében a
nemzeti törvények és rendeletek
szerinti hasonló eljárás alanya

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]
Azon részvételre jelentkezőre
vagy ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki:
okirat vagy igazolás

eskü alatt tett
nyilatkozat

minősített nyilatkozat

a) nem tett eleget a
társadalombiztosítási
járulékfizetési
kötelezettségének

Finn Köztársaság
Az igazolás/okirat, illetve egyéb bizonyíték
megjelölése

Rendelkezésre áll

I

NA

N

Szervezet(ek), amelyek
- okiratot/igazolást kiállítják, vagy
- egyéb bizonyítékot igazolják
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b) nem tett eleget az adófizetési
kötelezettségeinek

I

NA

NA

„D” kérdőív a 2004/18/EK irányelv 52. cikkével kapcsolatban
Finn Köztársaság
Annak a szervezetnek (szervezeteknek) a neve és
címe, amely(ek) részére a felvételi kérelmet kell
megküldeni

Minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzéke
a) építési munkák
kivitelezői részére
b) (áru)szállítók részére
c) szolgáltatók részére
Tanúsító szervezetek
igazolásai
a) építési munkák
kivitelezői részére
b) (áru)szállítók részére
c) szolgáltatók részére

nem
nem
nem

[nem]
[nem]
[nem]

„E” kérdőív: A fenti kérdésekkel foglalkozó kapcsolattartási hely:
Finn Köztársaság
Név
Szervezet
Cím
Telefon
Fax
E-mail

Tarja Aarla
Kereskedelmi és Ipari Minisztérium
P.O. Box 32, FIN -00023 GOVERNMENT, FINLAND
+358-9-1606 2113
+358-9-1605 4022
Tarja.Aarla@ktm.fi
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GÖRÖGORSZÁG
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]
* Az okirat megnevezését csupa nagybetűvel kell írni.
Azon részvételre
jelentkezőre vagy

Rendelkezésre áll

Görögország
A bírósági nyilvántartás
kivonatának, az ezzel

Szervezet(ek)
Ezen kivonatok, okiratok, vagy a
- a bírósági nyilvántartás vagy kizáró okok hiányát igazoló egyéb
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b) jogerős ítélet
megállapította korrupció
elkövetését

c) jogerős ítéletben csalás
miatt elmarasztalták

1

N

(illetékes igazságügyi vagy
közigazgatási szerve, közjegyzője
vagy hatáskörrel rendelkező
szakmai szervezete előtt tett)
„minősített” nyilatkozat

I

eskü alatt tett nyilatkozat

a) jogerős ítélet
megállapította a
bűnszervezetben való
részvételét

egyenértékű okirat

bírósági nyilvántartás kivonata

ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki1:

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

N

N

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ
ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ
BÍRÓSÁGI
NYILVÁNTARTÁS
KIVONATA ÁLTALÁNOS
HASZNÁLATRA

I

N

N

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ
ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ
BÍRÓSÁGI
NYILVÁNTARTÁS
KIVONATA ÁLTALÁNOS
HASZNÁLATRA

I

N

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ
ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ
BÍRÓSÁGI
NYILVÁNTARTÁS
KIVONATA ÁLTALÁNOS
HASZNÁLATRA

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

A Görögországban született
személy születési helye szerint
illetékes elsőfokú bíróság
államügyészi hivatala.
A külföldi születésűek
tekintetében az Igazságügyi
Minisztérium Központi
Szolgálatának Független
Bírósági Nyilvántartó Főosztálya
A Görögországban született
személy születési helye szerint
illetékes elsőfokú bíróság
államügyészi hivatala.
A külföldi születésűek
tekintetében az Igazságügyi
Minisztérium Központi
Szolgálatának Független
Bírósági Nyilvántartó Főosztálya
A Görögországban született
személy születési helye szerint
illetékes elsőfokú bíróság
államügyészi hivatala.
A külföldi születésűek
tekintetében az Igazságügyi
Minisztérium Központi

Az a-d) pontokkal kapcsolatos definíciókat illetően ld. 2004/18/EK irányelv 45. cikk
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d) jogerős ítéletben
pénzmosás miatt
elmarasztalták

I

e) jogerős ítéletben
szakmai magatartásával
kapcsolatosan elkövetett
bűncselekmény miatt
elítélték

I

f) csődeljárás

N

I

N

N

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

N

N

I

I

g) felszámolási vagy
végelszámolási eljárás
h) csődegyezség a
hitelezőkkel
i) üzleti tevékenység
felfüggesztése

N

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ
ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ
BÍRÓSÁGI
NYILVÁNTARTÁS
KIVONATA ÁLTALÁNOS
HASZNÁLATRA

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ
ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ
BÍRÓSÁGI
NYILVÁNTARTÁS
KIVONATA ÁLTALÁNOS
HASZNÁLATRA
IGAZO-LÁS

MINŐSÍ-TETT NYILATKOZAT
vagy
ESKÜ ALATT TETT
NYILAT-KOZAT

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

NA

NA

NA

NA

N

I

N

N

l) bírósági felszámolási
eljárás alanya

NA

NA

NA

NA

IGAZO-LÁS

Szolgálatának Független
Bírósági Nyilvántartó Főosztálya
A Görögországban született
személy születési helye szerint
illetékes elsőfokú bíróság
államügyészi hivatala.
A külföldi születésűek
tekintetében az Igazságügyi
Minisztérium Központi
Szolgálatának Független
Bírósági Nyilvántartó Főosztálya
A Görögországban született
személy születési helye szerint
illetékes elsőfokú bíróság
államügyészi hivatala.
A külföldi születésűek
tekintetében az Igazságügyi
Minisztérium Központi
Szolgálatának Független
Bírósági Nyilvántartó Főosztálya
Az érdekelt fél székhelye szerint
illetékes elsőfokú bíróság.

A nyilatkozaton tett aláírás
hitelességét bármely hatóság
igazolhatja.
Az eskü alatt tett nyilatkozatot
közjegyző igazolhatja.

Az érdekelt fél székhelye szerint
illetékes elsőfokú bíróság.
(Illetékes bírói hatóság)
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m) végelszámolási eljárás
alanya
n) csődegyezség van
folyamatban
o) a k-n) pontok
tekintetében a nemzeti
törvények és rendeletek
szerinti hasonló eljárás
alanya

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

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]
Rendelkezésre áll

I

b) nem tett eleget az adófizetési
kötelezettségének

I

minősített
nyilatkozat

a) nem tett eleget a
társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének

eskü alatt tett
nyilatkozat

okirat vagy
igazolás

Azon részvételre jelentkezőre vagy
ajánlattevőre vonatkozó kizáró ok,
aki:

Görögország
Az igazolás/okirat, illetve egyéb Szervezet(ek), amelyek
bizonyíték megjelölése
- okiratot/igazolást kiállítják, vagy
- egyéb bizonyítékot igazolják

IGAZOLÁS ARRÓL, HOGY
Társadalombiztosítási Igazgatóság, Mérnöki és Köztervezői
NEM ÁLL FENN TARTOZÁS A
Nyugdíjalap, Ügyvédi Nyugdíjbiztosítási Alap, Görög
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI Kézműves és Kiskereskedői Alap vagy Kereskedői Alap stb.
JÁRULÉKFIZETÉST ILLETŐEN
- Társadalombiztosítási
Igazgatóság
- Mérnöki és Köztervezői
Nyugdíjalap
- Ügyvédi Nyugdíjbiztosítási Alap
- Görög Kézműves és
Kiskereskedői Alap vagy
Kereskedői Alap stb.
IGAZOLÁS AZ ÁLLAMMAL
A Gazdasági és Pénzügyminisztérium illetékes adóhatósága
SZEMBEN FENNÁLLÓ
TARTOZÁSOK FOLYAMATOS
BEFIZETÉSÉRŐL
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„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]
Rendelkezésre áll
(illetékes igazságügyi vagy közigazgatási
szerve, közjegyzője vagy hatáskörrel
rendelkező szakmai szervezete előtt tett)
”minősített” nyilatkozat

eskü alatt tett nyilatkozat

egyenértékű okirat

bírósági nyilvántartás kivonata

Azon részvételre jelentkezőre
vagy ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki1:

a) jogerős ítélet megállapította a
bűnszervezetben való részvételét

I

N

N

N

b) jogerős ítélet megállapította

I

N

N

N

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

Szervezet(ek)
Ezen kivonatok, okiratok, vagy
- a bírósági nyilvántartás vagy a kizáró okok hiányát igazoló
egyéb bizonyítékok a
az egyéb okirat kiadására
jogosult, illetve
cégvezetőkre vonatkoznak vagy
- a kizáró ok hiányának egyéb bármely jogi személyre, aki
bizonyítása, pl. eskü alatt tett képviseleti, döntési vagy
nyilatkozattal vagy
ellenőrzési joggal rendelkezik?
„minősített” nyilatkozattal

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ
A Görögországban született
ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ személy születési helye szerint
ΧΡΗΣΗ
illetékes elsőfokú bíróság
BÍRÓSÁGI
államügyészi hivatala.
NYILVÁNTARTÁS
A külföldi születésűek
KIVONATA ÁLTALÁNOS tekintetében az Igazságügyi
HASZNÁLATRA
Minisztérium Központi
Szolgálatának Független
Bírósági Nyilvántartó
Főosztálya

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ

A Görögországban született

Korlátlan felelősségű közkereseti
társaság, betéti társaság és
korlátolt felelősségű társaság
esetében az ügyvezetők, a
részvénytársaság (S.A.) esetében
az elnök és vezérigazgató és olyan
természetes személyek, akik
bármely más esetben vezető
tisztséget töltenek be, illetve olyan
természetes személy, aki a
gazdasági pályázati ajánlatot a
jogi személy nevében aláírja
Korlátlan felelősségű közkereseti

1

Az a-d) pontokkal kapcsolatos definíciókat illetően ld. 2004/18/Ek irányelv 45. cikk
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korrupció elkövetését

c) jogerős ítéletben csalás miatt
elmarasztalták

I

N

N

N

d) jogerős ítéletben pénzmosás
miatt elmarasztalták

I

N

N

N

e) jogerős ítéletben szakmai
magatartásával kapcsolatosan
elkövetett bűncselekmény miatt
elítélték

I

I

társaság, betéti társaság és
ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ személy születési helye szerint
korlátolt felelősségű társaságok
ΧΡΗΣΗ
illetékes elsőfokú bíróság
esetében az ügyvezetők, a
BÍRÓSÁGI
államügyészi hivatala.
részvénytársaság (S.A.) esetében
NYILVÁNTARTÁS
A külföldi születésűek
KIVONATA ÁLTALÁNOS tekintetében az Igazságügyi az elnök és vezérigazgató és olyan
HASZNÁLATRA
Minisztérium Központi
természetes személyek, akik
Szolgálatának Független
bármely más esetben vezető
Bírósági Nyilvántartó
tisztséget töltenek be, illetve olyan
Főosztálya
természetes személy, aki a
gazdasági pályázati ajánlatot a
jogi személy nevében aláírja
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ
A Görögországban született Korlátlan felelősségű közkereseti
társaság, betéti társaság és
ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ személy születési helye szerint
ΧΡΗΣΗ
illetékes elsőfokú bíróság
korlátolt felelősségű társaságok
esetében az ügyvezetők, a
BÍRÓSÁGI
államügyészi hivatala.
részvénytársaság esetében az
NYÍLVÁNTARTÁS
A külföldi születésűek
KIVONATA ÁLTALÁNOS tekintetében az Igazságügyi
elnök és vezérigazgató és olyan
HASZ-NÁLATRA
Minisztérium Központi
természetes személyek, akik
bármely más esetben vezető
Szolgálatának Független
Bírósági Nyilvántartó
tisztséget töltenek be, illetve olyan
Főosztálya
természetes személy, aki a
gazdasági pályázati ajánlatot a
jogi személy nevében aláírja
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ
A Görögországban született Korlátlan felelősségű közkereseti
társaság, betéti társaság és
ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ személy születési helye szerint
korlátolt felelősségű társaság
ΧΡΗΣΗ
illetékes elsőfokú bíróság
esetében az ügyvezetők, a
BÍRÓSÁGI
államügyészi hivatala.
A külföldi születésűek
részvénytársaság (S.A.) esetében
NYILVÁNTARTÁS
KIVONATA ÁLTALÁNOS tekintetében az Igazságügyi az elnök és vezérigazgató és olyan
HASZNÁLATRA
Minisztérium Központi
természetes személyek, akik
Szolgálatának Független
bármely más esetben vezető
Bírósági Nyilvántartó
tisztséget töltenek be, illetve olyan
Főosztálya
természetes személy, aki a
gazdasági pályázati ajánlatot a
jogi személy nevében aláírja
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ
A Görögországban született Korlátlan felelősségű közkereseti
ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ személy születési helye szerint
társaság, betéti társaság és
ΧΡΗΣΗ
illetékes elsőfokú bíróság
korlátolt felelősségű társaságok
BÍRÓSÁGI
államügyészi hivatala.
esetében az ügyvezetők, a
NYILVÁNTARTÁS
A külföldi születésűek
részvénytársaság esetében az
KIVONATA ÁLTALÁNOS tekintetében az Igazságügyi
elnök és vezérigazgató és olyan
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HASZNÁLATRA

Minisztérium Központi
Szolgálatának Független
Bírósági Nyilvántartó
Főosztálya
A jogi személy székhelye
szerint illetékes elsőfokú
bíróság
i. A Fejlesztési Minisztérium
vagy a részvénytársaság
esetében az illetékes prefektusra
és a jogi személy székhelye
szerint illetékes elsőfokú
bíróságok.
ii. A jogi személy székhelye
szerint illetékes elsőfokú
bíróságok.
A nyilatkozaton tett aláírás
hitelességét bármely hatóság
igazolhatja.
Az eskü alatt tett nyilatkozatot
közjegyző igazolhatja.

f) csődeljárás

I

I

N

N

IGAZOLÁS

g) felszámolási vagy
végelszámolási eljárás

N

I

N

N

IGAZOLÁS
IGAZOLÁS

h) csődegyezség a hitelezőkkel

i) üzleti tevékenység felfüggesztése

N

N

N

N

I

I

I

I

MINŐSÍTETT
NYILATKOZAT
vagy
ESKÜ ALATT TETT
NYILATKOZAT
MINŐSÍTETT
NYILATKOZAT
vagy
ESKÜ ALATT TETT
NYILATKOZAT

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

l) bírósági felszámolási eljárás
alanya

NA

NA

NA

NA

N

I

N

N

N

N

I

I

IGAZOLÁS
A csődeljárás megindítására
vonatkozó kérelem
benyújtásával kapcsolatosan
vagy anélkül
MINŐSÍTETT
NYILATKOZAT

természetes személyek, akik
bármely más esetben vezető
tisztséget töltenek be, illetve olyan
természetes személy, aki a
gazdasági pályázati ajánlatot a
jogi személy nevében aláírja
I
N

N

A nyilatkozaton tett aláírás
hitelességét bármely hatóság
igazolhatja.
Az eskü alatt tett nyilatkozatot
közjegyző igazolhatja.

A jogi személye székhelye
szerint illetékes elsőfokú
bíróságok.
A nyilatkozaton tett aláírás
hitelességét bármely hatóság
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m) végelszámolási eljárás alanya

n) csődegyezség van folyamatban

N

N

N

N

I

I

I

I

vagy
ESKÜ ALATT TETT
NYILATKOZAT
MINŐSÍTETT
NYILATKOZAT
vagy
ESKÜ ALATT TETT
NYILATKOZAT
MINŐSÍTETT
NYILATKOZAT
vagy
ESKÜ ALATT TETT
NYILATKOZAT

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

NA

NA

NA

igazolhatja.
Az eskü alatt tett nyilatkozatot
közjegyző igazolhatja.
A nyilatkozaton tett aláírás
hitelességét bármely hatóság
igazolhatja.
Az eskü alatt tett nyilatkozatot
közjegyző igazolhatja.
A nyilatkozaton tett aláírás
hitelességét bármely hatóság
igazolhatja.
Az eskü alatt tett nyilatkozatot
közjegyző igazolhatja.

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]
Görögország
Az igazolás/okirat, illetve egyéb bizonyíték megjelölése

Rendelkezésre áll
minősített nyilatkozat

eskü alatt tett nyilatkozat

okirat vagy igazolás

Azon részvételre jelentkezőre
vagy ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki:

Szervezet(ek), amelyek
- okiratot/igazolást kiállítják, vagy
- egyéb bizonyítékot igazolják
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a) nem tett eleget a
társadalombiztosítási
járulékfizetési kötelezettségének

I

N

N

b) nem tett eleget az adófizetési
kötelezettségeinek

I

N

N

IGAZOLÁS, HOGY NEM ÁLL FENN TARTOZÁS A
Társadalombiztosítási Igazgatóság,
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKFIZETÉST
Mérnöki és Köztervezői Nyugdíjalap,
ILLETŐEN
Ügyvédi Nyugdíjbiztosítási Alap, Görög
- Társadalombiztosítási Igazgatóság
Kézműves és Kiskereskedői Alap vagy
- Mérnöki és Köztervezői Nyugdíjalap
Kereskedői Alap stb.
- Ügyvédi Nyugdíjbiztosítási Alap
- Görög Kézműves és Kiskereskedői Alap vagy Kereskedői
Alap stb.
IGAZOLÁS AZ ÁLLAMMAL SZEMBEN FENNÁLLÓ A Gazdasági és Pénzügyminisztérium
TARTOZÁSOK FOLYAMATOS BEFIZETÉSÉRŐL
illetékes adóhatósága

„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]
Azon részvételre jelentkezőre
vagy ajánlattevőre vonatkozó

1

Rendelkezésre áll

Görögország
A bírósági
nyilvántartás

Szervezet(ek)
- a bírósági nyilvántartás

Ezen kivonatok, okiratok,
vagy a kizáró okok

Az a-d) pontokkal kapcsolatos definíciókat illetően ld. 2004/18/EK irányelv 45. cikk
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(illetékes igazságügyi vagy
közigazgatási szerve,
közjegyzője vagy hatáskörrel
rendelkező szakmai
szervezete előtt tett)
„minősített” nyilatkozat

eskü alatt tett nyilatkozat

egyenértékű okirat

bírósági nyilvántartás
kivonata

kizáró ok, aki1:

kivonatának, az
ezzel 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

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

a) jogerős ítélet megállapította a
bűnszervezetben való részvételét
b) jogerős ítélet megállapította
korrupció elkövetését
c) jogerős ítéletben csalás miatt
elmarasztalták
d) jogerős ítéletben pénzmosás
miatt elmarasztalták

e) jogerős ítéletben szakmai
magatartásával kapcsolatosan
elkövetett bűncselekmény miatt
elítélték
f) csődeljárás
g) felszámolási vagy
végelszámolási eljárás
h) csődegyezség a hitelezőkkel
i) üzleti tevékenység
felfüggesztése
j) az f-i) pontok tekintetében a
nemzeti törvények és rendeletek
szerinti hasonló eljárás
k) csődeljárás alanya
l) bírósági felszámolási eljárás
alanya
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m) végelszámolási eljárás alanya
n) csődegyezség van folyamatban
o) a k-n) pontok tekintetében a
nemzeti törvények és rendeletek
szerinti hasonló eljárás alanya

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]
Azon részvételre jelentkezőre
vagy ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki:

Görögország
Az igazolás/okirat, illetve egyéb bizonyíték
megjelölése

Rendelkezésre áll

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

minősített nyilatkozat

eskü alatt tett
nyilatkozat

okirat vagy igazolás
a) nem tett eleget a
társadalombiztosítási
járulékfizetési kötelezettségének
b) nem tett eleget az adófizetési
kötelezettségeinek

„D” kérdőív a 2004/18/EK irányelv 52. cikkével kapcsolatban
Minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke

Görögország
Annak a szervezetnek (szervezeteknek) a neve és
címe, amely(ek) részére a felvételi kérelmet kell
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a) építési munkák kivitelezői részére

IGEN

b) (áru)szállítók részére
c) szolgáltatók részére
Tanúsító szervezetek igazolásai
a) építési munkák kivitelezői részére
b) (áru)szállítók részére
c) szolgáltatók részére

NEM
NEM

megküldeni
DIRECTORATE FOR REGISTER OF
TECHNICAL PROFESSIONS OF THE GENERAL
SECRETARIAT FOR PUBLIC WORKS /
MINISTRY FOR THE ENVIRONMENT,
PHYSICAL PLANNING AND PUBLIC WORKS
(Környezetvédelmi, Fizikai Tervezési és Közműügyi
Minisztérium, Közműügyi Főtitkárság Műszaki
Szakmai Névjegyzék Igazgatósága)
IPPOKRATOUS 196-198, GR 114 71 ATHENS

NEM
NEM
NEM

„E” kérdőív: A fenti kérdésekkel foglalkozó kapcsolattartási hely:
Név
Szervezet
Cím
Telefon
Fax
E-mail

Görögország
Athanasios Dalamagas
Környezetvédelmi, Fizikai Tervezési és Közműügyi Minisztérium
Harilaou Trikoupi 182, 101 78 Athens, Greece
+30 210 6420355
+30 210 6442090
ggdeeok@ otenet.gr
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HOLLANDIA
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]
* Az okirat megnevezését csupa nagybetűvel kell írni.

I

(illetékes igazságügyi vagy
közigazgatási szerve, közjegyzője
vagy hatáskörrel rendelkező
szakmai szervezete előtt tett)
„minősített” nyilatkozat

I

eskü alatt tett nyilatkozat

1

egyenértékű okirat

a) jogerős ítélet
megállapította a
bűnszervezetben való
részvételét

Rendelkezésre áll
bírósági nyilvántartás kivonata

Azon részvételre
jelentkezőre vagy
ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki1:

Holland Királyság
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
nyilatkozat vagy „minősített”
nyilatkozat

Hollandia: VOGRP Verklaring Hollandia: Ezt a nyilatkozatot a
Omtrent Gedrag = természetes Centraal Orgaan Verklaring
személyekre vonatkozó
Omtrent Gedrag COVOG (az
erkölcsi bizonyítvány
Igazságügi Minisztérium alá
(Declaration Of Good
tartozó hatóság) állítja ki a titkos

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

Igen

Az a-d) pontokkal kapcsolatos definíciókat illetően ld. 2004/18/EK irányelv 45. cikk
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b) jogerős ítélet
megállapította korrupció
elkövetését
c) jogerős ítéletben csalás
miatt elmarasztalták
d) jogerős ítéletben
pénzmosás miatt
elmarasztalták
e) jogerős ítéletben
szakmai magatartásával
kapcsolatosan elkövetett
bűncselekmény miatt
elítélték
f) csődeljárás

I

Conduct): a „büntetendő vagy bírósági nyilvántartások
(Declaration Of Good
vizsgálata után
Conduct): a „büntetendő vagy
csalárd” magatartás
mérlegelése és az azután eltelt
idő, valamint a vállalkozás
által hozott intézkedések után,
ha az ajánlatkérő jogosult
elfogadni a vállalkozás
jelentkezését.
Nem holland vállalkozások
esetében: ezzel egyenértékű
nyilatkozat vagy eskü csalárd”
magatartás mérlegelése és az
azután eltelt idő, valamint a
vállalkozás által hozott
intézkedések után, ha az
ajánlatkérő jogosult elfogadni
a vállalkozás jelentkezését.
Nem holland vállalkozások
esetében: ezzel egyenértékű
nyilatkozat vagy eskü
ugyanaz
ugyanaz

I

ugyanaz

ugyanaz

ugyanaz

I

ugyanaz

ugyanaz

ugyanaz

I

ugyanaz

ugyanaz

ugyanaz

I

Nyilatkozat ideértve: „f to o” Bírósági nyilvántartás

g) felszámolási vagy
végelszámolási eljárás
h) csődegyezség a
hitelezőkkel

I

ugyanaz

Nem, csak a nyilatkozatot kérő
személyre vonatkozóan.

I
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i) üzleti tevékenység
felfüggesztése
j) az f-i) pontok
tekintetében a nemzeti
törvények és rendeletek
szerinti hasonló eljárás
k) csődeljárás alanya
l) bírósági felszámolási
eljárás alanya
m) végelszámolási eljárás
alanya
n) csődegyezség van
folyamatban
o) a k-n) pontok
tekintetében a nemzeti
törvények és rendeletek
szerinti hasonló eljárás
alanya

I
I

I
I
I
I
I

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]

minősített
nyilatkozat

I

eskü alatt tett
nyilatkozat

a) nem tett eleget a
társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének

Rendelkezésre áll
okirat vagy
igazolás

Azon részvételre jelentkezőre vagy
ajánlattevőre vonatkozó kizáró ok,
aki:

Holland Királyság
Az igazolás/okirat, illetve egyéb Szervezet(ek), amelyek
bizonyíték megjelölése
- okiratot/igazolást kiállítják, vagy
- egyéb bizonyítékot igazolják

Nyilatkozat a társadalombiztosítási A „ Belastingdienst” adóhivatal (2006. január 1-jével)
járulékok befizetéséről

86

b) nem tett eleget az adófizetési
kötelezettségének

Nyilatkozat az adók befizetéséről

I

A „ Belastingdienst” adóhivatal (2006. január 1-jével)

„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]

I

(illetékes igazságügyi vagy közigazgatási
szerve, közjegyzője vagy hatáskörrel
rendelkező szakmai szervezete előtt tett)
”minősített” nyilatkozat

eskü alatt tett nyilatkozat

egyenértékű okirat

a) jogerős ítélet megállapította a
bűnszervezetben való részvételét

Rendelkezésre áll
bírósági nyilvántartás kivonata

Azon részvételre jelentkezőre
vagy ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki1:

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

Szervezet(ek)
Ezen kivonatok, okiratok, vagy
- a bírósági nyilvántartás vagy a kizáró okok hiányát igazoló
az egyéb okirat kiadására
egyéb bizonyítékok a
jogosult, illetve
cégvezetőkre vonatkoznak vagy
- a kizáró ok hiányának egyéb bármely jogi személyre, aki
bizonyítása, pl. eskü alatt tett képviseleti, döntési vagy
nyilatkozattal vagy
ellenőrzési joggal rendelkezik?
„minősített” nyilatkozattal

Hollandia: VOGRP
Hollandia: Ezt a nyilatkozatot a
Verklaring Omtrent Gedrag = Centraal Orgaan Verklaring
jogi személyekre vonatkozó Omtrent Gedrag COVOG (az
erkölcsi bizonyítvány
Igazságügyi Minisztérium alá
tartozó hatóság) állítja ki a
(Declaration Of Good
Conduct): a „büntetendő vagy titkos bírósági nyilvántartások

A VOG RP magában foglalja a
vállalkozás vezetőségére vagy
megfelelő személyére vonatkozó
hátteret / előzményeket.

1

Az a-d) pontokkal kapcsolatos definíciókat illetően ld. 2004/18/Ek irányelv 45. cikk
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b) jogerős ítélet megállapította
korrupció elkövetését
c) jogerős ítéletben csalás miatt
elmarasztalták
d) jogerős ítéletben pénzmosás
miatt elmarasztalták
e) jogerős ítéletben szakmai
magatartásával kapcsolatosan
elkövetett bűncselekmény miatt
elítélték
f) csődeljárás
g) felszámolási vagy
végelszámolási eljárás
h) csődegyezség a hitelezőkkel
i) üzleti tevékenység felfüggesztése
j) az f-i) pontok tekintetében a
nemzeti törvények és rendeletek
szerinti hasonló eljárás
k) csődeljárás alanya
l) bírósági felszámolási eljárás
alanya
m) végelszámolási eljárás alanya
n) csődegyezség van folyamatban
o) a k-n) pontok tekintetében a
nemzeti törvények és rendeletek
szerinti hasonló eljárás alanya

I

csalárd” magatartás
vizsgálata után
mérlegelése és az azután eltelt
idő, valamint a vállalkozás
által hozott intézkedések után,
ha az ajánlatkérő jogosult
elfogadni a vállalkozás
jelentkezését.
Nem holland vállalkozások
esetében: ezzel egyenértékű
okirat vagy eskü
ugyanaz
ugyanaz

ugyanaz

I

ugyanaz

ugyanaz

ugyanaz

I

ugyanaz

ugyanaz

ugyanaz

I

ugyanaz

ugyanaz

ugyanaz

I

Nyilatkozat ideértve: „f to o” Bírósági nyilvántartás

Nem, csak a nyilatkozatot kérő
személyre vonatkozóan.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

B2. A jogi személyekre irányadó egyéb kizáró okok
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[Az üres helyeket I(gen)-nel vagy N(em)-mel vagy NA (nem alkalmazható)-val kell jelölni]

minősített nyilatkozat

eskü alatt tett nyilatkozat

a) nem tett eleget a
társadalombiztosítási
járulékfizetési kötelezettségének
b) nem tett eleget az adófizetési
kötelezettségeinek

Holland Királyság
Az igazolás/okirat, illetve egyéb bizonyíték megjelölése

Rendelkezésre áll
okirat vagy igazolás

Azon részvételre jelentkezőre
vagy ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki:

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

I

Nyilatkozat a társadalombiztosítási járulékok befizetéséről A „ Belastingdienst” adóhivatal (2006.
január 1-jével)

I

Nyilatkozat az adók befizetéséről

A „ Belastingdienst” adóhivatal (2006.
január 1-jével)

„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]
Azon részvételre jelentkezőre
vagy ajánlattevőre vonatkozó

1

Rendelkezésre áll

Holland Királyság
A bírósági
nyilvántartás

Szervezet(ek)
- a bírósági nyilvántartás

Ezen kivonatok, okiratok,
vagy a kizáró okok

Az a-d) pontokkal kapcsolatos definíciókat illetően ld. 2004/18/EK irányelv 45. cikk
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(illetékes igazságügyi vagy
közigazgatási szerve,
közjegyzője vagy hatáskörrel
rendelkező szakmai
szervezete előtt tett)
„minősített” nyilatkozat

eskü alatt tett nyilatkozat

egyenértékű okirat

bírósági nyilvántartás
kivonata

kizáró ok, aki1:

kivonatának, az
ezzel 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

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

Hollandia: Ezt a
nyilatkozatot a Centraal
Orgaan Verklaring Omtrent
Gedrag COVOG (az
Igazságügyi Minisztérium
alá tartozó hatóság) állítja ki
a titkos bírósági
nyilvántartások vizsgálata
után

A VOG RP magában
foglalja a vállalkozás
vezetőségére vagy
megfelelő személyére
vonatkozó hátteret /
előzményeket.

ugyanaz

ugyanaz

ugyanaz

ugyanaz

a) jogerős ítélet megállapította a
bűnszervezetben való részvételét

I

b) jogerős ítélet megállapította
korrupció elkövetését
c) jogerős ítéletben csalás miatt
elmarasztalták

I

Hollandia: VOGRP
Verklaring Omtrent
Gedrag = jogi
személyekre
vonatkozó erkölcsi
bizonyítvány
(Declaration Of Good
Conduct): a
„büntetendő vagy
csalárd” magatartás
mérlegelése és az
azután eltelt idő,
valamint a
vállalkozás által
hozott intézkedések
után, ha az
ajánlatkérő jogosult
elfogadni a
vállalkozás
jelentkezését.
Nem holland
vállalkozások
esetében: ezzel
egyenértékű okirat
vagy eskü
ugyanaz

I

ugyanaz
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d) jogerős ítéletben pénzmosás
miatt elmarasztalták

I

ugyanaz

ugyanaz

ugyanaz

e) jogerős ítéletben szakmai
magatartásával kapcsolatosan
elkövetett bűncselekmény miatt
elítélték
f) csődeljárás

I

ugyanaz

ugyanaz

ugyanaz

I

Nyilatkozat ideértve:
„f to o”

Bírósági nyilvántartás

Nem, csak a nyilatkozatot
kérő személyre
vonatkozóan.

g) felszámolási vagy
végelszámolási eljárás
h) csődegyezség a hitelezőkkel
i) üzleti tevékenység
felfüggesztése
j) az f-i) pontok tekintetében a
nemzeti törvények és rendeletek
szerinti hasonló eljárás
k) csődeljárás alanya
l) bírósági felszámolási eljárás
alanya
m) végelszámolási eljárás alanya
n) csődegyezség van folyamatban
o) a k-n) pontok tekintetében a
nemzeti törvények és rendeletek
szerinti hasonló eljárás alanya

I
I
I
I
I
I
I
I
I

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]
Azon részvételre jelentkezőre
vagy ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki:

Rendelkezésre áll

Holland Királyság
Az igazolás/okirat, illetve egyéb bizonyíték
megjelölése

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

eskü alatt tett
nyilatkozat

okirat vagy igazolás
a) nem tett eleget a
társadalombiztosítási
járulékfizetési kötelezettségének
b) nem tett eleget az adófizetési
kötelezettségeinek

I

Nyilatkozat a társadalombiztosítási járulékok
befizetéséről

A „ Belastingdienst” adóhivatal (2006. január 1-jével)

I

Nyilatkozat az adók befizetéséről

A „ Belastingdienst” adóhivatal (2006. január 1-jével)

„D” kérdőív a 2004/18/EK irányelv 52. cikkével kapcsolatban
Minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke
a) építési munkák kivitelezői részére
b) (áru)szállítók részére
c) szolgáltatók részére
Tanúsító szervezetek igazolásai
a) építési munkák kivitelezői részére
b) (áru)szállítók részére
c) szolgáltatók részére

Holland Királyság
Annak a szervezetnek (szervezeteknek) a neve és
címe, amely(ek) részére a felvételi kérelmet kell
megküldeni
nem
nem
nem
nem
nem
nem

„E” kérdőív: A fenti kérdésekkel foglalkozó kapcsolattartási hely:
Holland Királyság
Név

Mr. L.J. Baaijen
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Szervezet
Cím
Telefon
Fax
E-mail

Gazdasági Minisztérium
Postbus 20101
31 70 379 67 77
31 70 379 79 69
l.j.baaijen@minez.nl
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ÍRORSZÁG
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]
Azon részvételre

1

Rendelkezésre áll

Írország
A bírósági nyilvántartás

Szervezet(ek)

Ezen kivonatok, okiratok, vagy a

Az a-d) pontokkal kapcsolatos definíciókat illetően ld. 2004/18/EK irányelv 45. cikk
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(illetékes igazságügyi vagy
közigazgatási szerve, közjegyzője
vagy hatáskörrel rendelkező szakmai
szervezete előtt tett) „minősített”
nyilatkozat

eskü alatt tett nyilatkozat

egyenértékű okirat

bírósági nyilvántartás kivonata

jelentkezőre vagy
ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki1:

kivonatának, az ezzel
- a bírósági nyilvántartás vagy
egyenértékű okirat, illetve az egyéb okirat kiadására
egyéb bizonyíték megjelölése jogosult, illetve
- a kizáró ok hiányának egyéb
bizonyítása, pl. eskü alatt tett
nyilatkozat vagy „minősített”
nyilatkozat

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

a) jogerős ítélet
megállapította a
bűnszervezetben való
részvételét
b) jogerős ítélet
megállapította korrupció
elkövetését
c) jogerős ítéletben csalás
miatt elmarasztalták
d) jogerős ítéletben
pénzmosás miatt
elmarasztalták
e) jogerős ítéletben szakmai
magatartásával
kapcsolatosan elkövetett
bűncselekmény miatt
elítélték
f) csődeljárás

N

N

I

I

NA

Eskü kivételére jogosult ügyvéd
[tkp. bármely gyakorló ügyvéd]

N

N

N

I

I

NA

Eskü kivételére jogosult ügyvéd
[tkp. bármely gyakorló ügyvéd]

N

N

N

I

I

NA

N

N

N

I

I

NA

Eskü kivételére jogosult ügyvéd
[tkp. bármely gyakorló ügyvéd]
Eskü kivételére jogosult ügyvéd
[tkp. bármely gyakorló ügyvéd]

N

N

I

I

NA

Eskü kivételére jogosult ügyvéd
[tkp. bármely gyakorló ügyvéd]

N

N

N

I

I

NA

N

g) felszámolási vagy
végelszámolási eljárás
h) csődegyezség a
hitelezőkkel
i) üzleti tevékenység
felfüggesztése
j) az f-i) pontok
tekintetében a nemzeti

N

N

I

I

NA

N

N

I

I

NA

N

N

I

I

NA

N

N

I

I

NA

Eskü kivételére jogosult ügyvéd
[tkp. bármely gyakorló ügyvéd]
Eskü kivételére jogosult ügyvéd
[tkp. bármely gyakorló ügyvéd]
Eskü kivételére jogosult ügyvéd
[tkp. bármely gyakorló ügyvéd]
Eskü kivételére jogosult ügyvéd
[tkp. bármely gyakorló ügyvéd]
Eskü kivételére jogosult ügyvéd
[tkp. bármely gyakorló ügyvéd]

N

N
N
N
N
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törvények és rendeletek
szerinti hasonló eljárás
k) csődeljárás alanya
l) bírósági felszámolási
eljárás alanya
m) végelszámolási eljárás
alanya
n) csődegyezség van
folyamatban
o) a k-n) pontok
tekintetében a nemzeti
törvények és rendeletek
szerinti hasonló eljárás
alanya

N

N

I

I

NA

N

N

I

I

NA

N

N

I

I

NA

N

N

I

I

NA

N

N

I

I

NA

Eskü kivételére jogosult ügyvéd
[tkp. bármely gyakorló ügyvéd]
Eskü kivételére jogosult ügyvéd
[tkp. bármely gyakorló ügyvéd]
Eskü kivételére jogosult ügyvéd
[tkp. bármely gyakorló ügyvéd]
Eskü kivételére jogosult ügyvéd
[tkp. bármely gyakorló ügyvéd]
Eskü kivételére jogosult ügyvéd
[tkp. bármely gyakorló ügyvéd]

N
N
N
N
N

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]
Írország

eskü alatt tett
nyilatkozat

minősített
nyilatkozat

a) nem tett eleget a
társadalombiztosítási
járulékfizetési kötelezettségének

Rendelkezésre áll
okirat vagy
igazolás

Azon részvételre jelentkezőre vagy
ajánlattevőre vonatkozó kizáró ok,
aki:

I

N

N

Az igazolás/okirat, illetve egyéb
bizonyíték megjelölése

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

Adó-elszámolási igazolás

Collector General Office of the Revenue Commissioners
(Adóbeszedési Biztosok Főigazgatósága)
Sarsfield House, Limerick
www.revenue.ie
Telefon: 353 61 310 310
Devizakülföldiek számára:
Non-Residents Unit (Devizakülföldi Igazgatóság), CollectorGeneral's Office (Adóbeszedési Főigazgatóság), Sarsfield
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House, Limerick, vagy fax: (061) 401009 vagy e-mail:
nonrestaxclearance@revenue.ie

b) nem tett eleget az adófizetési
kötelezettségének

Adó-elszámolási igazolás

Azonos információ, mint a fenti oszlopban

„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]
Írország
Rendelkezésre áll
(illetékes igazságügyi vagy
közigazgatási szerve, közjegyzője
vagy hatáskörrel rendelkező
szakmai szervezete előtt tett)
”minősített” nyilatkozat

eskü alatt tett nyilatkozat

egyenértékű okirat

bírósági nyilvántartás kivonata

Azon részvételre jelentkezőre
vagy ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki1:

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

a) jogerős ítélet megállapította a
bűnszervezetben való részvételét

NA

b) jogerős ítélet megállapította

NA

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?

Eskü kivételére jogosult
ügyvéd
[tkp. bármely gyakorló
ügyvéd]
Eskü kivételére jogosult
ügyvéd

N

N

1

Az a-d) pontokkal kapcsolatos definíciókat illetően ld. 2004/18/EK irányelv 45. cikk
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korrupció elkövetését
c) jogerős ítéletben csalás miatt
elmarasztalták

NA

d) jogerős ítéletben pénzmosás
miatt elmarasztalták

NA

e) jogerős ítéletben szakmai
magatartásával kapcsolatosan
elkövetett bűncselekmény miatt
elítélték

NA

f) csődeljárás

NA

g) felszámolási vagy
végelszámolási eljárás

NA

h) csődegyezség a hitelezőkkel

NA

i) üzleti tevékenység
felfüggesztése

NA

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

NA

k) csődeljárás alanya

NA

l) bírósági felszámolási eljárás
alanya

NA

[tkp. bármely gyakorló
ügyvéd]
Eskü kivételére jogosult
ügyvéd
[tkp. bármely gyakorló
ügyvéd]
Eskü kivételére jogosult
ügyvéd
[tkp. bármely gyakorló
ügyvéd]
Eskü kivételére jogosult
ügyvéd
[tkp. bármely gyakorló
ügyvéd]
Eskü kivételére jogosult
ügyvéd
[tkp. bármely gyakorló
ügyvéd]
Eskü kivételére jogosult
ügyvéd
[tkp. bármely gyakorló
ügyvéd]
Eskü kivételére jogosult
ügyvéd
[tkp. bármely gyakorló
ügyvéd]
Eskü kivételére jogosult
ügyvéd
[tkp. bármely gyakorló
ügyvéd]
Eskü kivételére jogosult
ügyvéd
[tkp. bármely gyakorló
ügyvéd]
Eskü kivételére jogosult
ügyvéd
[tkp. bármely gyakorló
ügyvéd]
Eskü kivételére jogosult
ügyvéd

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N
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m) végelszámolási eljárás alanya

NA

n) csődegyezség van folyamatban

NA

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

NA

[tkp. bármely gyakorló
ügyvéd]
Eskü kivételére jogosult
ügyvéd
[tkp. bármely gyakorló
ügyvéd]
Eskü kivételére jogosult
ügyvéd
[tkp. bármely gyakorló
ügyvéd]
Eskü kivételére jogosult
ügyvéd
[tkp. bármely gyakorló
ügyvéd]

N

N

N

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]
Írország

N

minősített nyilatkozat

I

eskü alatt tett nyilatkozat

a) nem tett eleget a
társadalombiztosítási
járulékfizetési kötelezettségének

Rendelkezésre áll
okirat vagy igazolás

Azon részvételre jelentkezőre
vagy ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki:

N

Az igazolás/okirat, illetve egyéb bizonyíték Szervezet(ek), amelyek
megjelölése
- okiratot/igazolást kiállítják, vagy
- egyéb bizonyítékot igazolják

Adó-elszámolási igazolás

Collector General Office of the Revenue
Commissioners (Adóbeszedési Biztosok
Főigazgatósága)
Sarsfield House, Limerick
www.revenue.ie
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Telefon: 353 61 310 310
Devizakülföldiek számára:
Non-Residents Unit (Devizakülföldi Igazgatóság),
Collector-General's Office (Adóbeszedési
Főigazgatóság), Sarsfield House, Limerick, vagy
fax: (061) 401009 vagy e-mail:
nonrestaxclearance@revenue.ie
b) nem tett eleget az adófizetési
kötelezettségeinek

Adó-elszámolási igazolás

Azonos információ, mint a fenti oszlopban

„C” kérdőív: Ez a rész nem alkalmazható
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]
Írország - ez a rész nem alkalmazható
Rendelkezésre áll

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

(illetékes
igazságügyi vagy
közigazgatási
szerve, közjegyzője
vagy hatáskörrel
rendelkező szakmai
szervezete előtt
tett) „minősített”
nyilatkozat
eskü alatt tett
nyilatkozat

egyenértékű
okirat

bírósági
nyilvántartás
kivonata

Azon részvételre jelentkezőre vagy
ajánlattevőre vonatkozó kizáró ok,
aki1:

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

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

1

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

[igen/nem]

b) (áru)szállítók részére

[igen/nem]

c) szolgáltatók részére

[igen/nem]

Tanúsító szervezetek igazolásai
a) építési munkák kivitelezői részére

[igen/nem]

b) (áru)szállítók részére

[igen/nem]

c) szolgáltatók részére

[igen/nem]

„E” kérdőív: A fenti kérdésekkel foglalkozó kapcsolattartási hely:
Írország
Név
Szervezet
Cím
Telefon
Fax
E-mail

Billy Noone
Pénzügyminisztérium, Közbeszerzési Hivatal
15 Lower Hatch Street, Dublin 2
00 353 1 639 6216
00 353 1 639 6203
billy.noone@finance.gov.ie
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LENGYELORSZÁG
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]

NA

(illetékes igazságügyi vagy
közigazgatási szerve, közjegyzője
vagy hatáskörrel rendelkező
szakmai szervezete előtt tett)
„minősített” nyilatkozat

NA

eskü alatt tett nyilatkozat

1

I

egyenértékű okirat

a) jogerős ítélet
megállapította a
bűnszervezetben való

Rendelkezésre áll
bírósági nyilvántartás kivonata

Azon részvételre
jelentkezőre vagy
ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki1:

NA

Lengyelország
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
nyilatkozat vagy „minősített”
nyilatkozat

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

Az Országos bűnügyi
Igazságügyi Minisztérium –
nyilvántartás által kiadott
Országos bűnügyi nyilvántartás
(pozitív vagy negatív) igazolás (Ministerstwo Sprawiedliwości -

N

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

b) jogerős ítélet
megállapította korrupció
elkövetését

c) jogerős ítéletben csalás
miatt elmarasztalták

d) jogerős ítéletben
pénzmosás miatt
elmarasztalták

e) jogerős ítéletben szakmai
magatartásával
kapcsolatosan elkövetett
bűncselekmény miatt
elítélték
f) csődeljárás

I

I

I

N

N

N

N

N

N

N

N

N

NA

NA

NA

I

N

N

N

I

Krajowy Rejestr Skazanych)
Az Országos bűnügyi
nyilvántartás által kiadott
erkölcsi bizonyítvány „NEM
SZEREPEL” megjegyzéssel
Az Országos bűnügyi
Igazságügyi Minisztérium –
nyilvántartás által kiadott
Országos bűnügyi nyilvántartás
(pozitív vagy negatív) igazolás
Az Országos bűnügyi
nyilvántartás által kiadott
erkölcsi bizonyítvány „NEM
SZEREPEL” megjegyzéssel
Az Országos bűnügyi
Igazságügyi Minisztérium –
nyilvántartás által kiadott
Országos bűnügyi nyilvántartás
(pozitív vagy negatív) igazolás
Az Országos bűnügyi
nyilvántartás által kiadott
erkölcsi bizonyítvány „NEM
SZEREPEL” megjegyzéssel
Az Országos bűnügyi
Igazságügyi Minisztérium –
nyilvántartás által kiadott
Országos bűnügyi nyilvántartás
(pozitív vagy negatív) igazolás
Az Országos bűnügyi
nyilvántartás által kiadott
erkölcsi bizonyítvány „NEM
SZEREPEL” megjegyzéssel
A 2004. január 29-i
Közbeszerzési törvény 24.
szakaszában meghatározott,
természetes személy által tett
nyilatkozat
2007. január 1-jétől a személy
által tett nyilatkozat helyébe az
Országos Cégbíróság (Országos
Bírósági Cégjegyzék) kivonata
lép.

N

N

N

Külön nyilatkozat nem
szükséges.

I

Külön nyilatkozat nem
szükséges.

N

2007. január 1-jeig a
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g) felszámolási vagy
végelszámolási eljárás

N

N

N

I

h) csődegyezség a
hitelezőkkel

N

N

N

I

i) üzleti tevékenység
felfüggesztése

I

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

N

N

N

I

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

cégnyilvántartásban nem
szerepel csődeljárásra,
végelszámolásra, egyezségre
vonatkozó információ.
Külön nyilatkozat nem
2007. január 1-jétől a személy
által tett nyilatkozat helyébe az
szükséges.
Országos Cégbíróság (Országos
Bírósági Cégjegyzék) kivonata
lép.
2007. január 1-jeig a
cégnyilvántartásban nem
szerepel csődeljárásra,
végelszámolásra, egyezségre
vonatkozó információ.
Külön nyilatkozat nem
2007. január 1-jétől a személy
szükséges.
által tett nyilatkozat helyébe az
Országos Cégbíróság (Országos
Bírósági Cégjegyzék) kivonata
lép.
2007. január 1-jeig a
cégnyilvántartásban nem
szerepel csődeljárásra,
végelszámolásra, egyezségre
vonatkozó információ.
Helyi közigazgatási szerveknél helyi közigazgatási szervek által
benyújtott igazolás az üzleti
vezetett cégjegyzék
tevékenység felfüggesztésének
bejelentéséről
NA
NA

2007. január 1-jétől a személy
által tett nyilatkozat helyébe az
Országos Cégbíróság (Országos
Bírósági Cégjegyzék) kivonata
lép.
2007. január 1-jeig a
cégnyilvántartásban nem
szerepel csődeljárásra,
végelszámolásra, egyezségre

Külön nyilatkozat nem
szükséges.

NA

NA

NA

NA

NA
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l) bírósági felszámolási
eljárás alanya

N

N

N

I

m) végelszámolási eljárás
alanya

N

N

N

I

n) csődegyezség van
folyamatban

N

N

N

I

NA

NA

NA

NA

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

vonatkozó
információ.információ
Külön nyilatkozat nem
2007. január 1-jétől a személy
szükséges.
által tett nyilatkozat helyébe az
Országos Cégbíróság (Országos
Bírósági Cégjegyzék) kivonata
lép.
2007. január 1-jeig a
cégnyilvántartásban nem
szerepel csődeljárásra,
végelszámolásra, egyezségre
vonatkozó információ.
Külön nyilatkozat nem
2007. január 1-jétől a személy
szükséges.
által tett nyilatkozat helyébe az
Országos Cégbíróság (Országos
Bírósági Cégjegyzék) kivonata
lép.
2007. január 1-jeig a
cégnyilvántartásban nem
szerepel csődeljárásra,
végelszámolásra, egyezségre
vonatkozó információ.
2007. január 1-jétől a személy Külön nyilatkozat nem szükséges
által tett nyilatkozat helyébe az
Országos Cégbíróság (Országos
Bírósági Cégjegyzék) kivonata
lép.
2007. január 1-jeig a
cégnyilvántartásban nem
szerepel csődeljárásra,
végelszámolásra, egyezségre
vonatkozó információ.
NA

NA

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]
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Rendelkezésre áll
okirat vagy
igazolás

eskü alatt tett
nyilatkozat

minősített
nyilatkozat

Azon részvételre jelentkezőre vagy
ajánlattevőre vonatkozó kizáró ok,
aki:

a) nem tett eleget a
társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének

I

N

N

b) nem tett eleget az adófizetési
kötelezettségének

I

N

N

Lengyelország
Az igazolás/okirat, illetve egyéb Szervezet(ek), amelyek
bizonyíték megjelölése
- okiratot/igazolást kiállítják, vagy
- egyéb bizonyítékot igazolják

Igazolás az egészségbiztosítási, A Társadalombiztosítási Igazgatóság, illetve a Mezőgazdasági
illetve társadalombiztosítási díj- Társadalombiztosítási Pénztár illetékes fiókja
vagy járulékfizetési kötelezettség
teljesítéséről, illetve igazolás arról,
hogy az ajánlattevő a
jogszabályokban rögzített módon
felmentést kapott a járulékfizetési
kötelezettség alól, illetve
fizetéshalasztást vagy a tartozás
részletfizetési lehetőségét, vagy az
illetékes szerv határozatának
végrehajtását megszüntették
1. Az adótartozás hiányát, illetve a Az illetékes adóhivatal elnöke
tartozás állapotát megállapító
igazolás
2. Igazolás arról, hogy az
ajánlattevő a jogszabályokban
rögzített módon felmentést kapott a
járulékfizetési kötelezettség alól,
illetve fizetéshalasztást vagy a
tartozás részletfizetési lehetőségét,
vagy az illetékes szerv
határozatának végrehajtását
megszüntették

„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]
Lengyelország
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NA

(illetékes igazságügyi vagy közigazgatási
szerve, közjegyzője vagy hatáskörrel
rendelkező szakmai szervezete előtt tett)
”minősített” nyilatkozat

NA

eskü alatt tett nyilatkozat

egyenértékű okirat

a) jogerős ítélet megállapította a
bűnszervezetben való részvételét

Rendelkezésre áll
bírósági nyilvántartás kivonata

Azon részvételre jelentkezőre vagy
ajánlattevőre vonatkozó kizáró ok,
aki1:

NA

I

b) jogerős ítélet megállapította
korrupció elkövetését

I

N

N

N

c) jogerős ítéletben csalás miatt

I

N

N

N

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?

Az Országos bűnügyi
Igazságügyi Minisztérium –
nyilvántartás által kiadott Országos bűnügyi nyilvántartás
(pozitív vagy negatív)
igazolás

N

Az Országos bűnügyi
nyilvántartás által kiadott
információ
Az Országos bűnügyi
Igazságügyi Minisztérium –
- a nyilvános társaság tagja
nyilvántartás által kiadott Országos bűnügyi nyilvántartás - a közkereseti társaság tagja és
(pozitív vagy negatív)
igazgatósági tagja
igazolás
- a betéti és betéti részvénytársaság
beltagja
Az Országos bűnügyi
- a jogi személységgel rendelkező
nyilvántartás által kiadott
társaság igazgatósági tagja
erkölcsi bizonyítvány
„NEM SZEREPEL”
megjegyzéssel
Az Országos bűnügyi
Igazságügyi Minisztérium –
- a nyilvános társaság tagja

1

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

nyilvántartás által kiadott
(pozitív vagy negatív)
igazolás

d) jogerős ítéletben pénzmosás
miatt elmarasztalták

I

N

N

N

e) jogerős ítéletben szakmai
magatartásával kapcsolatosan
elkövetett bűncselekmény miatt
elítélték
f) csődeljárás

NA

NA

NA

I

I

N

N

N

g) felszámolási vagy végelszámolási
eljárás

I

N

N

N

h) csődegyezség a hitelezőkkel

I

N

N

N

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

I

N

N

N

I

N

N

N

i) üzleti tevékenység felfüggesztése
j) az f-i) pontok tekintetében a
nemzeti törvények és rendeletek
szerinti hasonló eljárás
k) csődeljárás alanya
l) bírósági felszámolási eljárás

Országos BŰNÜGYI
Nyilvántartás

- a közkereseti társaság tagja és
igazgatósági tagja
- a betéti és betéti részvénytársaság
beltagja
- a jogi személységgel rendelkező
társaság igazgatósági tagja

Az Országos bűnügyi
nyilvántartás által kiadott
erkölcsi bizonyítvány
„NEM SZEREPEL”
megjegyzéssel
Az Országos bűnügyi
Igazságügyi Minisztérium –
- a nyilvános társaság tagja
nyilvántartás által kiadott Országos bűnügyi nyilvántartás - a közkereseti társaság tagja és
(pozitív vagy negatív)
igazgatósági tagja
igazolás
- a betéti és betéti részvénytársaság
beltagja
Az Országos bűnügyi
- a jogi személységgel rendelkező
nyilvántartás által kiadott
társaság igazgatósági tagja
erkölcsi bizonyítvány
„NEM SZEREPEL”
megjegyzéssel
A Közbeszerzési törvény
Külön nyilatkozat nem
N
24. szakaszában
szükséges.
meghatározott cégvezetői
nyilatkozat
Az Országos Cégbíróság Országos Cégbíróság Központi
I
(Országos Bírósági
Tájékoztatási Osztálya
(Centralna Informacja
Cégjegyzék) teljes vagy
hatályos cégkivonata
Krajowego Rejestru Sądowego)
Az Országos Cégbíróság Országos Cégbíróság Központi
I
teljes vagy hatályos
Tájékoztatási Osztálya
cégkivonata
Az Országos Cégbíróság Országos Cégbíróság Központi
I
teljes vagy hatályos
Tájékoztatási Osztálya
cégkivonata
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Az Országos Cégbíróság
teljes vagy hatályos
cégkivonata
Az Országos Cégbíróság

Országos Cégbíróság Központi
Tájékoztatási Osztálya

I

Országos Cégbíróság Központi

I
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alanya
m) végelszámolási eljárás alanya

I

N

N

N

n) csődegyezség van folyamatban

I

N

N

N

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

NA

NA

NA

NA

teljes vagy hatályos
cégkivonata
Az Országos Cégbíróság
teljes vagy hatályos
cégkivonata
Az Országos Cégbíróság
teljes vagy hatályos
cégkivonata
NA

Tájékoztatási Osztálya
Országos Cégbíróság Központi
Tájékoztatási Osztálya

I

Országos Cégbíróság Központi
Tájékoztatási Osztálya

I

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]

N

minősített nyilatkozat

I

eskü alatt tett nyilatkozat

a) nem tett eleget a
társadalombiztosítási
járulékfizetési kötelezettségének

Rendelkezésre áll
okirat vagy igazolás

Azon részvételre jelentkezőre
vagy ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki:

N

Lengyelország
Az igazolás/okirat, illetve egyéb bizonyíték megjelölése Szervezet(ek), amelyek
- okiratot/igazolást kiállítják, vagy
- egyéb bizonyítékot igazolják

Igazolás az egészségbiztosítási, illetve
A Társadalombiztosítási Igazgatóság, illetve
társadalombiztosítási díj- vagy járulékfizetési
a Mezőgazdasági Társadalombiztosítási
Pénztár illetékes fiókja
kötelezettség teljesítéséről, illetve igazolás arról, hogy az
ajánlattevő a jogszabályokban rögzített módon felmentést
kapott a járulékfizetési kötelezettség alól, illetve
fizetéshalasztást vagy a tartozás részletfizetési
lehetőségét, vagy az illetékes szerv határozatának
végrehajtását megszüntették
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b) nem tett eleget az adófizetési
kötelezettségeinek

I

N

N

1. Az adótartozás hiányát, illetve a tartozás állapotát
megállapító igazolás
2. Igazolás arról, hogy az ajánlattevő a jogszabályokban
rögzített módon felmentést kapott a járulékfizetési
kötelezettség alól, illetve fizetéshalasztást vagy a tartozás
részletfizetési lehetőségét, vagy az illetékes szerv
határozatának végrehajtását megszüntették

Az illetékes adóhivatal elnöke

„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]
Azon részvételre jelentkezőre vagy

1

Rendelkezésre áll

Lengyelország
A bírósági nyilvántartás

Szervezet(ek)

Ezen kivonatok, okiratok,

Az a-d) pontokkal kapcsolatos definíciókat illetően ld. 2004/18/EK irányelv 45. cikk
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(illetékes igazságügyi vagy közigazgatási
szerve, közjegyzője vagy hatáskörrel
rendelkező szakmai szervezete előtt tett)
„minősített” nyilatkozat

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

eskü alatt tett nyilatkozat

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

egyenértékű okirat

kivonatának, az ezzel
egyenértékű okirat, illetve
egyéb bizonyíték
megjelölése

bírósági nyilvántartás kivonata

ajánlattevőre vonatkozó kizáró ok,
aki1:

a) jogerős ítélet megállapította a
bűnszervezetben való részvételét

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

b) jogerős ítélet megállapította
korrupció elkövetését
c) jogerős ítéletben csalás miatt
elmarasztalták
d) jogerős ítéletben pénzmosás
miatt elmarasztalták

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

e) jogerős ítéletben szakmai
magatartásával kapcsolatosan
elkövetett bűncselekmény miatt
elítélték
f) csődeljárás

NA

NA

NA

I

I

N

N

I

A 2004. január 29-i
Külön nyilatkozat nem
Közbeszerzési törvény 24.
szükséges.
szakaszában meghatározott
cég vezetői nyilatkozat
1. Az Országos Cégbíróság
1. Országos Cégbíróság
teljes vagy hatályos
Központi Tájékoztatási Osztálya
cégkivonata
2. Az igazgató, illetve az
2. Külön nyilatkozat nem
igazgatóság nyilatkozata, ha
szükséges.
az alany az Országos

I

111

Cégbíróságon nincs
bejegyezve.
g) felszámolási vagy végelszámolási
eljárás

I

N

N

I

1. Az Országos Cégbíróság
1. Országos Cégbíróság
Központi Tájékoztatási Osztálya
teljes vagy hatályos
cégkivonata
2. Az igazgató, illetve az
2. Külön nyilatkozat nem
igazgatóság nyilatkozata, ha
szükséges.
az alany az Országos
Cégbíróságon nincs
bejegyezve.

h) csődegyezség a hitelezőkkel

I

N

N

I

1. Az Országos Cégbíróság
1. Országos Cégbíróság
teljes vagy hatályos
Központi Tájékoztatási Osztálya
cégkivonata
2. Az igazgató, illetve az
2. Külön nyilatkozat nem
igazgatóság nyilatkozata, ha
szükséges.
az alany az Országos
Cégbíróságon nincs
bejegyezve.

i) üzleti tevékenység felfüggesztése

I

N

N

I

1. Az Országos Cégbíróság
1. Országos Cégbíróság
teljes vagy hatályos
Központi Tájékoztatási Osztálya
cégkivonata
2. Az igazgató, illetve az
2. Külön nyilatkozat nem
igazgatóság nyilatkozata, ha
szükséges.
az alany az Országos
Cégbíróságon nincs
bejegyezve.

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

I

N

N

I

1. Az Országos Cégbíróság
1. Országos Cégbíróság
teljes vagy hatályos
Központi Tájékoztatási Osztálya
cégkivonata
2. Az igazgató, illetve az
2. Külön nyilatkozat nem
igazgatóság nyilatkozata, ha
szükséges.
az alany az Országos
Cégbíróságon nincs
bejegyezve.

k) csődeljárás alanya

I

N

N

I

1. Az Országos Cégbíróság
1. Országos Cégbíróság
teljes vagy hatályos
Központi Tájékoztatási Osztálya

N
I

N
I

N
I

N
I

N
I
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cégkivonata
2. Az igazgató, illetve az
igazgatóság nyilatkozata, ha
az alany az Országos
Cégbíróságon nincs
bejegyezve.

2. Külön nyilatkozat nem
szükséges.

l) bírósági felszámolási eljárás
alanya

I

N

N

I

1. Az Országos Cégbíróság
1. Országos Cégbíróság
teljes vagy hatályos
Központi Tájékoztatási Osztálya
cégkivonata
2. Az igazgató, illetve az
2. Külön nyilatkozat nem
igazgatóság nyilatkozata,
szükséges.
amennyiben az alany az
Országos Cégbíróságon nincs
bejegyezve.

m) végelszámolási eljárás alanya

I

N

N

I

1. Az Országos Cégbíróság
1. Országos Cégbíróság
teljes vagy hatályos
Központi Tájékoztatási Osztálya
cégkivonata
2. Az igazgató, illetve az
2. Külön nyilatkozat nem
igazgatóság nyilatkozata, ha
szükséges.
az alany az Országos
Cégbíróságon nincs
bejegyezve

n) csődegyezség van folyamatban

I

N

N

I

1. Az Országos Cégbíróság
1. Országos Cégbíróság
Központi Tájékoztatási Osztálya
teljes vagy hatályos
cégkivonata
2. Külön nyilatkozat nem
2. Az igazgató, illetve az
igazgatóság nyilatkozata, ha
szükséges.
az alany az Országos
Cégbíróságon nincs
bejegyezve.

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

I

N

N

I

1. Az Országos Cégbíróság
1. Országos Cégbíróság
teljes vagy hatályos
Központi Tájékoztatási Osztálya
cégkivonata
2. Az igazgató, illetve az
2. Külön nyilatkozat nem
igazgatóság nyilatkozata, ha
szükséges.
az alany az Országos
Cégbíróságon nincs

N
I

N
I

N
I

N
I
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bejegyezve.
N

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]
Lengyelország
Az igazolás/okirat, illetve egyéb bizonyíték
megjelölése

Rendelkezésre áll
okirat vagy igazolás

eskü alatt tett
nyilatkozat

minősített nyilatkozat

Azon részvételre jelentkezőre
vagy ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki:

a) nem tett eleget a
társadalombiztosítási
járulékfizetési kötelezettségének

I

N

N

b) nem tett eleget az adófizetési
kötelezettségeinek

I

N

N

Igazolás az egészségbiztosítási, illetve
társadalombiztosítási díj- vagy járulékfizetési
kötelezettség teljesítéséről, illetve igazolás arról,
hogy az ajánlattevő a jogszabályokban rögzített
módon felmentést kapott a járulékfizetési
kötelezettség alól, illetve fizetéshalasztást vagy a
tartozás részletfizetési lehetőségét, vagy az
illetékes szerv határozatának végrehajtását
megszüntették
1. Az adótartozás hiányát, illetve a tartozás
állapotát megállapító igazolás
2. Igazolás arról, hogy az ajánlattevő a
jogszabályokban rögzített módon felmentést
kapott a járulékfizetési kötelezettség alól, illetve
fizetéshalasztást vagy a tartozás részletfizetési
lehetőségét, vagy az illetékes szerv határozatának
végrehajtását megszüntették

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

A Társadalombiztosítási Igazgatóság, illetve a
Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár
illetékes fiókja

Az illetékes adóhivatal elnöke
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„D” kérdőív a 2004/18/EK irányelv 52. cikkével kapcsolatban

Minősített
ajánlattevők
hivatalos jegyzéke
a) építési munkák
kivitelezői részére
b) (áru)szállítók
részére
c) szolgáltatók részére
Tanúsító szervezetek
igazolásai
a) építési munkák
kivitelezői részére
b) (áru)szállítók
részére
c) szolgáltatók részére

[igen/nem]

Lengyelország
Annak a szervezetnek (szervezeteknek) a neve és
címe, amely(ek) részére a felvételi kérelmet kell
megküldeni
NA

[igen/nem]

NA

[igen/nem]

NA
NA

[igen/nem]

NA

[igen/nem]

NA

[igen/nem]

NA

„E” kérdőív: A fenti kérdésekkel foglalkozó kapcsolattartási hely:
Lengyelország
Név
Szervezet
Cím
Telefon
Fax
E-mail

Kowalski Artur
Közbeszerzési Hivatal
PL 00-582 Warszawa, Al. Szucha 2/4.
+48224587756
+48224587792
Artur.Kowalski@uzp.gov.pl
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LITVÁNIA
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]

N

(illetékes igazságügyi vagy
közigazgatási szerve, közjegyzője
vagy hatáskörrel rendelkező
szakmai szervezete előtt tett)
„minősített” nyilatkozat

I

eskü alatt tett nyilatkozat

1

I

egyenértékű okirat

a) jogerős ítélet
megállapította a
bűnszervezetben való
részvételét

Rendelkezésre áll
bírósági nyilvántartás kivonata

Azon részvételre
jelentkezőre vagy
ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki1:

N

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

Ezen kivonatok, okiratok, vagy a
Szervezet(ek)
- a bírósági nyilvántartás vagy az kizáró okok hiányát igazoló egyéb
egyéb okirat kiadására jogosult, bizonyítékok a cégvezetőkre
illetve
vonatkoznak, vagy bármely
- a kizáró ok hiányának egyéb
természetes személyre, aki
bizonyítása, pl. eskü alatt tett
képviseleti, döntési vagy
nyilatkozat vagy „minősített”
ellenőrzési joggal rendelkezik?
nyilatkozat

Bírósági nyilvántartás kivonata Bíróságok;
vagy a büntető ítéletről szóló
A Belügyminisztérium
okirat.
Informatikai és Kommunikációs
Osztálya

Természetes személy

Az a-d) pontokkal kapcsolatos definíciókat illetően ld. 2004/18/EK irányelv 45. cikk
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b) jogerős ítélet
megállapította korrupció
elkövetését

I

I

N

N

c) jogerős ítéletben csalás
miatt elmarasztalták

I

I

N

N

d) jogerős ítéletben
pénzmosás miatt
elmarasztalták

I

I

N

N

e) jogerős ítéletben szakmai
magatartásával
kapcsolatosan elkövetett
bűncselekmény miatt
elítélték
f) csődeljárás
g) felszámolási vagy
végelszámolási eljárás
h) csődegyezség a
hitelezőkkel

I

I

N

N

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

I

I

N

N

NA

NA

NA

NA

I

I

N

N

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA

NA

NA

NA

I

I

N

N

I

I

N

N

i) üzleti tevékenység
felfüggesztése
j) az f-i) pontok
tekintetében a nemzeti
törvények és rendeletek
szerinti hasonló eljárás
k) csődeljárás alanya
l) bírósági felszámolási
eljárás alanya
m) végelszámolási eljárás
alanya
n) csődegyezség van
folyamatban
o) a k-n) pontok
tekintetében a nemzeti

Bírósági nyilvántartás kivonata Bíróságok;
vagy a büntető ítéletről szóló
A Belügyminisztérium
okirat.
Informatikai és Kommunikációs
Osztálya
Bírósági nyilvántartás kivonata Bíróságok;
vagy a büntető ítéletről szóló
A Belügyminisztérium
okirat.
Informatikai és Kommunikációs
Osztálya
Bírósági nyilvántartás kivonata Bíróságok;
vagy a büntető ítéletről szóló
A Belügyminisztérium
okirat.
Informatikai és Kommunikációs
Osztálya
Bírósági nyilvántartás kivonata Bíróságok;
vagy a per előtti nyomozás
A Belügyminisztérium
igazolása vagy rendelet.
Informatikai és Kommunikációs
Osztálya
NA
NA
Bírósági nyilvántartás kivonata Bíróságok
vagy ennek hiányában ezzel
egyenértékű okirat a
követelmények teljesüléséről.
NA
Bírósági nyilvántartás kivonata Bíróságok
vagy ennek hiányában ezzel
egyenértékű okirat a
követelmények teljesüléséről.
NA
NA
NA
Bírósági nyilvántartás kivonata Bíróságok
vagy ennek hiányában ezzel
egyenértékű okirat a
követelmények teljesüléséről.
Bírósági nyilvántartás kivonata Bíróságok
vagy ennek hiányában ezzel

NA
NA

Természetes személy

Természetes személy

Természetes személy

Természetes személy

NA
NA
Természetes személy

NA

NA
Természetes személy

NA
NA

NA
NA

NA

NA
Természetes személy

Természetes személy
118

törvények és rendeletek
szerinti hasonló eljárás
alanya

egyenértékű okirat a
követelmények teljesüléséről.

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]
Rendelkezésre áll
okirat vagy
igazolás

eskü alatt tett
nyilatkozat

minősített
nyilatkozat

Azon részvételre jelentkezőre vagy
ajánlattevőre vonatkozó kizáró ok,
aki:

a) nem tett eleget a
társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének

I

N

N

b) nem tett eleget az adófizetési
kötelezettségének

I

N

N

Litvánia
Az igazolás/okirat, illetve egyéb Szervezet(ek), amelyek
bizonyíték megjelölése
- okiratot/igazolást kiállítják, vagy
- egyéb bizonyítékot igazolják

A litván Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz tartozó
Igazolás az Állami
Társadalombiztosítási Alap
Állami Társadalombiztosítási Alap Igazgatósága
költségvetésével szemben fennálló
tartozásról
Igazolás az állam, az
A litván Pénzügyminisztériumhoz tartozó Állami Adóhivatal
önkormányzati és állami alapok
költségvetéseivel szemben fennálló
kötelezettségek teljesítéséről.

„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]
Azon részvételre jelentkezőre

Rendelkezésre áll

Litvánia
A bírósági nyilvántartás

Szervezet(ek)

Ezen kivonatok, okiratok,

1

Az a-d) pontokkal kapcsolatos definíciókat illetően ld. 2004/18/EK irányelv 45. cikk
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(illetékes igazságügyi vagy közigazgatási
szerve, közjegyzője vagy hatáskörrel
rendelkező szakmai szervezete előtt tett)
”minősített” nyilatkozat

eskü alatt tett nyilatkozat

egyenértékű okirat

bírósági nyilvántartás kivonata

vagy ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki1:

a) jogerős ítélet megállapította a
bűnszervezetben való részvételét

I

I

N

N

b) jogerős ítélet megállapította
korrupció elkövetését

I

I

N

N

c) jogerős ítéletben csalás miatt
elmarasztalták

I

I

N

N

d) jogerős ítéletben pénzmosás
miatt elmarasztalták

I

I

N

N

e) jogerős ítéletben szakmai
magatartásával kapcsolatosan
elkövetett bűncselekmény miatt
elítélték
f) csődeljárás

I

I

N

N

I

I

N

N

kivonatának, az ezzel
- a bírósági nyilvántartás vagy
egyenértékű okirat, illetve az egyéb okirat kiadására
egyéb bizonyíték megjelölése jogosult, illetve
- a kizáró ok hiányának egyéb
bizonyítása, pl. eskü alatt tett
nyilatkozattal vagy
„minősített” nyilatkozattal

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

Bírósági nyilvántartás kivonata Bíróságok;
vagy a per előtti nyomozás
A Belügyminisztérium
igazolása vagy rendelet.
Informatikai és Kommunikációs
Osztálya
Bírósági nyilvántartás kivonata Bíróságok;
vagy a per előtti nyomozás
A Belügyminisztérium
igazolása vagy rendelet.
Informatikai és Kommunikációs
Osztálya
Bírósági nyilvántartás kivonata Bíróságok;
vagy a per előtti nyomozás
A Belügyminisztérium
igazolása vagy rendelet.
Informatikai és Kommunikációs
Osztálya
Bírósági nyilvántartás kivonata Bíróságok;
vagy a per előtti nyomozás
A Belügyminisztérium
igazolása vagy rendelet.
Informatikai és Kommunikációs
Osztálya
Bírósági nyilvántartás kivonata Bíróságok;
vagy a per előtti nyomozás
A Belügyminisztérium
igazolása vagy rendelet.
Informatikai és Kommunikációs
Osztálya
A bírósági nyilvántartás
Bíróságok;
kivonata vagy az állami
Állami vállalkozások központi
vállalkozások központi
nyilvántartása
nyilvántartásának rövid

Bármely jogi személy, aki
képviseleti, döntési vagy
ellenőrzési joggal
rendelkezik
Bármely jogi személy, aki
képviseleti, döntési vagy
ellenőrzési joggal
rendelkezik
Bármely jogi személy, aki
képviseleti, döntési vagy
ellenőrzési joggal
rendelkezik
Bármely jogi személy, aki
képviseleti, döntési joggal
rendelkezik
Bármely jogi személy, aki
képviseleti, döntési joggal
rendelkezik
Bármely jogi személy, aki
képviseleti, döntési joggal
rendelkezik
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g) felszámolási vagy
végelszámolási eljárás

I

I

N

N

h) csődegyezség a hitelezőkkel

I

I

N

N

i) üzleti tevékenység
felfüggesztése

I

I

N

N

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

I

I

N

N

k) csődeljárás alanya

I

I

N

N

l) bírósági felszámolási eljárás
alanya

I

I

N

N

m) végelszámolási eljárás alanya

I

I

N

N

n) csődegyezség van folyamatban

I

I

N

N

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

I

I

N

N

kivonata.
Bíróságok;
A bírósági nyilvántartás
Állami vállalkozások központi
kivonata vagy az állami
nyilvántartása
vállalkozások központi
nyilvántartásának rövid
kivonata.
Bírósági nyilvántartás kivonata Bíróságok
vagy ennek hiányában ezzel
egyenértékű okirat a
követelmények teljesüléséről
Bírósági nyilvántartás kivonata Bíróságok
vagy ennek hiányában ezzel
egyenértékű okirat a
követelmények teljesüléséről
Bírósági nyilvántartás kivonata Bíróságok;
vagy az állami vállalkozások Állami vállalkozások központi
központi nyilvántartásának
nyilvántartása
rövid kivonata vagy ezzel
egyenértékű okirat a
követelmények teljesüléséről.
Bírósági nyilvántartás kivonata Bíróságok;
vagy az állami vállalkozások Állami vállalkozások központi
központi nyilvántartásának
nyilvántartása
rövid kivonata.
A bírósági nyilvántartás
Bíróságok;
kivonata vagy az állami
Állami vállalkozások központi
vállalkozások központi
nyilvántartása
nyilvántartásának rövid
kivonata.
Bírósági nyilvántartás kivonata Bíróságok
vagy ennek hiányában ezzel
egyenértékű okirat a
követelmények teljesülésérő
Bírósági nyilvántartás kivonata Bíróságok
vagy ennek hiányában ezzel
egyenértékű okirat a
követelmények teljesüléséről.
Bírósági nyilvántartás kivonata Bíróságok;
vagy az állami vállalkozások Állami vállalkozások központi
központi nyilvántartásának
nyilvántartása
rövid kivonata vagy ezzel

Bármely jogi személy, aki
képviseleti, döntési joggal
rendelkezik
Bármely jogi személy, aki
képviseleti, döntési joggal
rendelkezik
Bármely jogi személy, aki
képviseleti, döntési joggal
rendelkezik
Bármely jogi személy, aki
képviseleti, döntési joggal
rendelkezik

Bármely jogi személy, aki
képviseleti, döntési joggal
rendelkezik
Bármely jogi személy, aki
képviseleti, döntési joggal
rendelkezik
Bármely jogi személy, aki
képviseleti, döntési joggal
rendelkezik
Bármely jogi személy, aki
képviseleti, döntési joggal
rendelkezik
Bármely jogi személy, aki
képviseleti, döntési joggal
rendelkezik
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egyenértékű okirat a
követelmények teljesüléséről.

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]

minősített nyilatkozat

eskü alatt tett nyilatkozat

a) nem tett eleget a
társadalombiztosítási
járulékfizetési kötelezettségének
b) nem tett eleget az adófizetési
kötelezettségeinek

Rendelkezésre áll
okirat vagy igazolás

Azon részvételre jelentkezőre
vagy ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki:

I

N

N

I

N

N

Litvánia
Az igazolás/okirat, illetve egyéb bizonyíték
megjelölése

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

Igazolás az Állami Társadalombiztosítási Alap A litván Szociális és Munkaügyi
költségvetésével szemben fennálló tartozásról Minisztériumhoz tartozó Állami
Társadalombiztosítási Alap Igazgatósága
Igazolás az állam, az önkormányzati és állami A litván Pénzügyminisztériumhoz tartozó
alapok költségvetésével szemben fennálló
Állami Adóhivatal
kötelezettségek teljesítéséről.

„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]
Litvánia
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Azon részvételre jelentkezőre vagy
ajánlattevőre vonatkozó kizáró ok,
aki1:

Rendelkezésre áll

bírósági nyilvántartás kivonata

egyenértékű okirat

eskü alatt tett nyilatkozat

(illetékes igazságügyi vagy
közigazgatási szerve, közjegyzője
vagy hatáskörrel rendelkező
szakmai szervezete előtt tett)
„minősített” nyilatkozat

a) jogerős ítélet megállapította a
bűnszervezetben való részvételét

I

I

N

N

b) jogerős ítélet megállapította
korrupció elkövetését

I

I

N

N

c) jogerős ítéletben csalás miatt
elmarasztalták

I

I

N

N

d) jogerős ítéletben pénzmosás
miatt elmarasztalták

I

I

N

N

e) jogerős ítéletben szakmai
magatartásával kapcsolatosan
elkövetett bűncselekmény miatt

I

I

N

N

1

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 közszervezet,
aki képviseleti, döntési vagy
ellenőrzési joggal
rendelkezik?

Bírósági nyilvántartás
kivonata vagy a per előtti
nyomozás igazolása vagy
rendelet.
Bírósági nyilvántartás
kivonata vagy a per előtti
nyomozás igazolása vagy
rendelet.
Bírósági nyilvántartás
kivonata vagy a per előtti
nyomozás igazolása vagy
rendelet.
Bírósági nyilvántartás
kivonata vagy a per előtti
nyomozás igazolása vagy
rendelet.

Bíróságok;
A Belügyminisztérium
Informatikai és
Kommunikációs Osztálya
Bíróságok;
A Belügyminisztérium
Informatikai és
Kommunikációs Osztálya
Bíróságok;
A Belügyminisztérium
Informatikai és
Kommunikációs Osztálya
Bíróságok;
A Belügyminisztérium
Informatikai és
Kommunikációs Osztálya

Bármely közszervezet, amely
képviseleti, döntési vagy
ellenőrzési joggal rendelkezik

Bírósági nyilvántartás
Bíróságok;
kivonata vagy a per előtti A Belügyminisztérium
nyomozás igazolása vagy Informatikai és

Bármely közszervezet, amely
képviseleti, döntési vagy
ellenőrzési joggal rendelkezik
Bármely közszervezet, amely
képviseleti, döntési vagy
ellenőrzési joggal rendelkezik
Bármely közszervezet, amely
képviseleti, döntési joggal
rendelkezik

Bármely közszervezet, amely
képviseleti, döntési joggal
rendelkezik

Az a-d) pontokkal kapcsolatos definíciókat illetően ld. 333Art. 45 of Directive 2004/18/EC
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elítélték
f) csődeljárás
g) felszámolási vagy végelszámolási
eljárás

NA
I

NA
I

NA
N

NA
N

h) csődegyezség a hitelezőkkel

I

I

N

N

i) üzleti tevékenység felfüggesztése

I

I

N

N

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

I

I

N

N

k) csődeljárás alanya

I

I

N

N

l) bírósági felszámolási eljárás
alanya

I

I

N

N

m) végelszámolási eljárás alanya

I

I

N

N

rendelet.
NA
Bírósági nyilvántartás
kivonata vagy ennek
hiányában ezzel
egyenértékű okirat a
követelmények
teljesüléséről.
Bírósági nyilvántartás
kivonata vagy ennek
hiányában ezzel
egyenértékű okirat a
követelmények
teljesüléséről.
Bírósági nyilvántartás
kivonata vagy ennek
hiányában ezzel
egyenértékű okirat a
követelmények
teljesüléséről.
Bírósági nyilvántartás
kivonata vagy az állami
vállalkozások központi
nyilvántartásának rövid
kivonata vagy ezzel
egyenértékű okirat a
követelmények
teljesüléséről.
A bírósági nyilvántartás
kivonata vagy az állami
vállalkozások központi
nyilvántartásának rövid
kivonata.
A bírósági nyilvántartás
kivonata vagy az állami
vállalkozások központi
nyilvántartásának rövid
kivonata.
Bírósági nyilvántartás
kivonata vagy ennek
hiányában ezzel

Kommunikációs Osztálya
NA
Bíróságok;

NA
Bármely közszervezet, amely
képviseleti, döntési joggal
rendelkezik

Bíróságok;

Bármely közszervezet, amely
képviseleti, döntési joggal
rendelkezik

Bíróságok

Bármely közszervezet, amely
képviseleti, döntési joggal
rendelkezik

Bíróságok;
Bármely közszervezet, amely
Állami vállalkozások központi képviseleti, döntési joggal
nyilvántartása
rendelkezik

Bíróságok;
Bármely közszervezet, amely
Állami vállalkozások központi képviseleti, döntési joggal
nyilvántartása
rendelkezik
Bíróságok;
Bármely közszervezet, amely
Állami vállalkozások központi képviseleti, döntési joggal
nyilvántartása
rendelkezik
Bíróságok

Bármely közszervezet, amely
képviseleti, döntési joggal
rendelkezik
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n) csődegyezség van folyamatban

I

I

N

N

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

I

I

N

N

egyenértékű okirat a
követelmények
teljesüléséről.
Bírósági nyilvántartás
kivonata vagy ennek
hiányában ezzel
egyenértékű okirat a
követelmények
teljesüléséről.
Bírósági nyilvántartás
kivonata vagy az állami
vállalkozások központi
nyilvántartásának rövid
kivonata vagy ezzel
egyenértékű okirat a
követelmények
teljesüléséről.

Bíróságok

Bármely közszervezet, amely
képviseleti, döntési joggal
rendelkezik

Bíróságok;
Bármely közszervezet, amely
Állami vállalkozások központi képviseleti, döntési joggal
nyilvántartása
rendelkezik

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]
Azon részvételre jelentkezőre
vagy ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki:
okirat vagy igazolás

eskü alatt tett
nyilatkozat

minősített nyilatkozat

a) nem tett eleget a
társadalombiztosítási
járulékfizetési kötelezettségének

Litvánia
Az igazolás/okirat, illetve egyéb bizonyíték
megjelölése

Rendelkezésre áll

I

N

N

Igazolás Állami Társadalombiztosítási Alap
költségvetésével szemben fennálló tartozásról

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

A litván Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz
tartozó Állami Társadalombiztosítási Alap
Igazgatósága
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b) nem tett eleget az adófizetési
kötelezettségeinek

I

N

N

Igazolás az állam, az önkormányzati és állami
alapok költségvetésével szemben fennálló
kötelezettségek teljesítéséről.

A litván Pénzügyminisztériumhoz tartozó Állami
Adóhivatal

„D” kérdőív a 2004/18/EK irányelv 52. cikkével kapcsolatban
Minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke
a) építési munkák kivitelezői részére

Igen

b) (áru)szállítók részére

Igen

c) szolgáltatók részére

Igen

Tanúsító szervezetek igazolásai
a) építési munkák kivitelezői részére
b) (áru)szállítók részére
c) szolgáltatók részére

Igen
Igen
Igen

Litvánia
Annak a szervezetnek (szervezeteknek) a neve és
címe, amely(ek) részére a felvételi kérelmet kell
megküldeni
A vonatkozó szervezetet (vagy szervezeteket)
kormányrendelet útján nevezik ki, miután a Litván
Köztársaság Parlamentje elfogadja a közbeszerzésről
szóló törvényt
A vonatkozó szervezetet (vagy szervezeteket)
kormányrendelet útján nevezik ki, miután a Litván
Köztársaság Parlamentje elfogadja a közbeszerzésről
szóló törvényt
A vonatkozó szervezetet (vagy szervezeteket)
kormányrendelet útján nevezik ki, miután a Litván
Köztársaság Parlamentje elfogadja a közbeszerzésről
szóló törvényt

„E” kérdőív: A fenti kérdésekkel foglalkozó kapcsolattartási hely:
Név
Szervezet
Cím
Telefon
Fax
E-mail

Litvánia
Andrius Meiženis
a Litván Köztársaság Kormányának Közbeszerzési Hivatala
Algirdostr. 31, LT- 03219 Vilnius, Lithuania
+370 5 213 54 60
+370 5 213 62 13
meizenis@vpt.lt
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LUXEMBURG
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]

(illetékes igazságügyi vagy
közigazgatási szerve, közjegyzője
vagy hatáskörrel rendelkező
szakmai szervezete előtt tett)
„minősített” nyilatkozat

eskü alatt tett nyilatkozat

1

I

egyenértékű okirat

a) jogerős ítélet
megállapította a
bűnszervezetben való
részvételét

Rendelkezésre áll
bírósági nyilvántartás kivonata

Azon részvételre
jelentkezőre vagy
ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki1:

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

Bírósági nyilvántartás

Ezen kivonatok, okiratok, vagy a
Szervezet(ek)
- a bírósági nyilvántartás vagy az kizáró okok hiányát igazoló egyéb
egyéb okirat kiadására jogosult, bizonyítékok a cégvezetőkre
illetve
vonatkoznak, vagy bármely
- a kizáró ok hiányának egyéb
természetes személyre, aki
bizonyítása, pl. eskü alatt tett
képviseleti, döntési vagy
nyilatkozat vagy „minősített”
ellenőrzési joggal rendelkezik?
nyilatkozat

Legfőbb Ügyészség
Az érintettek erkölcsi bizonyítványát
L-1450 Luxembourg, Côte d’Eich kell kérelmezni.
12.
L-2010 Luxembourg, Pf. 15

Az a-d) pontokkal kapcsolatos definíciókat illetően ld. 2004/18/EK irányelv 45. cikk
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b) jogerős ítélet
megállapította korrupció
elkövetését
c) jogerős ítéletben csalás
miatt elmarasztalták
d) jogerős ítéletben
pénzmosás miatt
elmarasztalták
e) jogerős ítéletben szakmai
magatartásával
kapcsolatosan elkövetett
bűncselekmény miatt
elítélték
f) csődeljárás

I

Bírósági nyilvántartás

Legfőbb Ügyészség

Ua.

I

Bírósági nyilvántartás

Legfőbb Ügyészség

Ua.

I

Bírósági nyilvántartás

Legfőbb Ügyészség

Ua.

I

Bírósági nyilvántartás

Legfőbb Ügyészség

Ua.

I

Bírósági nyilvántartás
(csődeljárás tisztességtelen
magatartás miatt)

Legfőbb Ügyészség

Ua.

A cégbíróságtól nemleges
csődeljárási igazolás kérhető

g) felszámolási vagy
végelszámolási eljárás
h) csődegyezség a
hitelezőkkel
i) üzleti tevékenység
felfüggesztése
j) az f-i) pontok
tekintetében a nemzeti
törvények és rendeletek
szerinti hasonló eljárás
k) csődeljárás alanya
l) bírósági felszámolási
eljárás alanya
m) végelszámolási eljárás
alanya

I

I

I

Nemleges csődeljárási igazolás:
Cégbíróság
L-2010 Luxembourg, Pf. 23

Cégnyilvántartó Hivatal, L-2961
Cégkivonat vagy cégbizonyítvány Luxembourg
kérhető az adott gazdasági
társaság csődjéről, a hozzá
Cégnyilvántartó Hivatal, L-9201
Diekirch, Pf. 20
kirendelt vagyonfelügyelőről,
illetve végelszámolásáról vagy
bírósági felszámolásáról
a cégnyilvántartásban szereplő
bejegyzés

személyes fizetésképtelenségről van
szó

a cégnyilvántartásban szereplő
bejegyzés

a cégnyilvántartásban szereplő
bejegyzés

a cégnyilvántartásban szereplő
bejegyzés

nem
a cégnyilvántartásban szereplő
bejegyzés
nem
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n) csődegyezség van
folyamatban
o) a k-n) pontok
tekintetében a nemzeti
törvények és rendeletek
szerinti hasonló eljárás
alanya

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]
Rendelkezésre áll

I

b) nem tett eleget az adófizetési
kötelezettségének

I

minősített
nyilatkozat

a) nem tett eleget a
társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének

eskü alatt tett
nyilatkozat

okirat vagy
igazolás

Azon részvételre jelentkezőre vagy
ajánlattevőre vonatkozó kizáró ok,
aki:

Luxemburg
Az igazolás/okirat, illetve egyéb Szervezet(ek), amelyek
bizonyíték megjelölése
- okiratot/igazolást kiállítják, vagy
- egyéb bizonyítékot igazolják

nemleges igazolás fizetési
kötelezettségről

Központi Társadalombiztosítási Hivatal

nemleges igazolás fizetési
kötelezettségről

Közvetlen Adók Hivatala

L-2975 Luxembourg

boulevard Roosevelt 45.
Illetékhivatal és Kincstári Vagyonkezelőség
Pf. 31, Luxembourg

„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]
Luxemburg
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Rendelkezésre áll
(illetékes igazságügyi vagy közigazgatási
szerve, közjegyzője vagy hatáskörrel
rendelkező szakmai szervezete előtt tett)
”minősített” nyilatkozat

eskü alatt tett nyilatkozat

egyenértékű okirat

bírósági nyilvántartás kivonata

Azon részvételre jelentkezőre
vagy ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki1:

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

a) jogerős ítélet megállapította a
bűnszervezetben való részvételét

nem

b) jogerős ítélet megállapította
korrupció elkövetését
c) jogerős ítéletben csalás miatt
elmarasztalták
d) jogerős ítéletben pénzmosás
miatt elmarasztalták
e) jogerős ítéletben szakmai
magatartásával kapcsolatosan
elkövetett bűncselekmény miatt
elítélték
f) csődeljárás

nem

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?

Legfőbb Ügyészség

Kizárólag a jogi személyre
vonatkozik.

nem
nem
nem

I

Bírósági nyilvántartás
(csődeljárás tisztességtelen
magatartás miatt)

Nemleges csődeljárási igazolás:

A cégbíróságtól nemleges
Cégbíróság
csődeljárási igazolás kérhető L-2010 Luxembourg, Pf. 23

1

Az a-d) pontokkal kapcsolatos definíciókat illetően ld. 2004/18/EK irányelv 45. cikk
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g) felszámolási vagy
végelszámolási eljárás
h) csődegyezség a hitelezőkkel
i) üzleti tevékenység
felfüggesztése
j) az f-i) pontok tekintetében a
nemzeti törvények és rendeletek
szerinti hasonló eljárás
k) csődeljárás alanya
l) bírósági felszámolási eljárás
alanya
m) végelszámolási eljárás alanya
n) csődegyezség van folyamatban
o) a k-n) pontok tekintetében a
nemzeti törvények és rendeletek
szerinti hasonló eljárás alanya

Cégkivonat vagy
cégbizonyítvány kérhető az
adott gazdasági társaság
csődjéről, a hozzá kirendelt
vagyonfelügyelőről, illetve
végelszámolásáról vagy
bírósági felszámolásáról
a cégnyilvántartásban szereplő
bejegyzés

I

Cégnyilvántartó Hivatal, L-2961
Luxembourg
Cégnyilvántartó Hivatal, L-9201
Diekirch, Pf. 20

a cégnyilvántartásban szereplő
bejegyzés

I

nem
a cégnyilvántartásban szereplő
bejegyzés
nem

I

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]
Rendelkezésre áll
minősített nyilatkozat

eskü alatt tett nyilatkozat

okirat vagy igazolás

Azon részvételre jelentkezőre
vagy ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki:

Luxemburg
Az igazolás/okirat, illetve egyéb bizonyíték
megjelölése

Szervezet(ek), amelyek
- okiratot/igazolást kiállítják, vagy
- egyéb bizonyítékot igazolják
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a) nem tett eleget a
társadalombiztosítási
járulékfizetési kötelezettségének
b) nem tett eleget az adófizetési
kötelezettségeinek

nemleges igazolás fizetési kötelezettségről

I

Központi Társadalombiztosítási Hivatal
L-2975 Luxembourg

nemleges igazolás fizetési kötelezettségről

I

Közvetlen Adók Hivatala
boulevard Roosevelt 45.
Illetékhivatal és Kincstári
Vagyonkezelőség
Pf. 31, Luxembourg

„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]
Azon részvételre jelentkezőre vagy
ajánlattevőre vonatkozó kizáró ok,
aki1:

Rendelkezésre áll

(illetékes igazságügyi vagy
közigazgatási szerve,
közjegyzője vagy hatáskörrel
rendelkező szakmai
szervezete előtt tett)
„minősített” nyilatkozat

eskü alatt tett nyilatkozat

egyenértékű okirat

bírósági nyilvántartás
kivonata

1

Luxemburg
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 közszervezet,
aki képviseleti, döntési vagy
ellenőrzési joggal
rendelkezik?

Az a-d) pontokkal kapcsolatos definíciókat illetően ld. 333Art. 45 of Directive 2004/18/EC
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a) jogerős ítélet megállapította a
bűnszervezetben való részvételét
b) jogerős ítélet megállapította
korrupció elkövetését
c) jogerős ítéletben csalás miatt
elmarasztalták
d) jogerős ítéletben pénzmosás
miatt elmarasztalták

e) jogerős ítéletben szakmai
magatartásával kapcsolatosan
elkövetett bűncselekmény miatt
elítélték
f) csődeljárás
g) felszámolási vagy végelszámolási
eljárás
h) csődegyezség a hitelezőkkel
i) üzleti tevékenység felfüggesztése
j) az f-i) pontok tekintetében a
nemzeti törvények és rendeletek
szerinti hasonló eljárás
k) csődeljárás alanya
l) bírósági felszámolási eljárás
alanya
m) végelszámolási eljárás alanya
n) csődegyezség van folyamatban
o) a k-n) pontok tekintetében a
nemzeti törvények és rendeletek
szerinti hasonló eljárás alanya

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]
Luxemburg
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Azon részvételre jelentkezőre
vagy ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki:

Rendelkezésre áll

I

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

nemleges igazolás fizetési kötelezettségről

Központi Társadalombiztosítási Hivatal

minősített nyilatkozat

eskü alatt tett
nyilatkozat

okirat vagy igazolás

a) nem tett eleget a
társadalombiztosítási
járulékfizetési kötelezettségének
b) nem tett eleget az adófizetési
kötelezettségeinek

Az igazolás/okirat, illetve egyéb bizonyíték
megjelölése

L-2975 Luxembourg
nemleges igazolás fizetési kötelezettségről

I

Közvetlen Adók Hivatala
boulevard Roosevelt 45.
Illetékhivatal és Kincstári Vagyonkezelőség
Pf. 31, Luxembourg

„D” kérdőív a 2004/18/EK irányelv 52. cikkével kapcsolatban
Minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke
a) építési munkák kivitelezői részére
b) (áru)szállítók részére
c) szolgáltatók részére
Tanúsító szervezetek igazolásai
a) építési munkák kivitelezői részére
b) (áru)szállítók részére
c) szolgáltatók részére

Luxemburg
Annak a szervezetnek (szervezeteknek) a neve és
címe, amely(ek) részére a felvételi kérelmet kell
megküldeni
[igen/nem]
[igen/nem]
[igen/nem]
[igen/nem]
[igen/nem]
[igen/nem]

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

Claude Pauly
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Szervezet
Cím
Telefon
Fax
E-mail

Közmunkaügyi Minisztérium
L-2940 Luxembourg
00352 478 3351
00352 46 27 09
claude.pauly@tp.etat.lu
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MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG
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]

(illetékes igazságügyi vagy
közigazgatási szerve, közjegyzője
vagy hatáskörrel rendelkező
szakmai szervezete előtt tett)
„minősített” nyilatkozat

eskü alatt tett nyilatkozat

1

I

egyenértékű okirat

a) jogerős ítélet
megállapította a
bűnszervezetben való
részvételét

Rendelkezésre áll
bírósági nyilvántartás kivonata

Azon részvételre
jelentkezőre vagy
ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki1:

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

Bírósági ítélet

Ezen kivonatok, okiratok, vagy a
Szervezet(ek)
- a bírósági nyilvántartás vagy az kizáró okok hiányát igazoló egyéb
egyéb okirat kiadására jogosult, bizonyítékok a cégvezetőkre
illetve
vonatkoznak, vagy bármely
- a kizáró ok hiányának egyéb
természetes személyre, aki
bizonyítása, pl. eskü alatt tett
képviseleti, döntési vagy
nyilatkozat vagy „minősített”
ellenőrzési joggal rendelkezik?
nyilatkozat

Bíróságok

Természetes személy

Az a-d) pontokkal kapcsolatos definíciókat illetően ld. 2004/18/EK irányelv 45. cikk
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b) jogerős ítélet
megállapította korrupció
elkövetését
c) jogerős ítéletben csalás
miatt elmarasztalták
d) jogerős ítéletben
pénzmosás miatt
elmarasztalták
e) jogerős ítéletben szakmai
magatartásával
kapcsolatosan elkövetett
bűncselekmény miatt
elítélték
f) csődeljárás
g) felszámolási vagy
végelszámolási eljárás
h) csődegyezség a
hitelezőkkel
i) üzleti tevékenység
felfüggesztése
j) az f-i) pontok
tekintetében a nemzeti
törvények és rendeletek
szerinti hasonló eljárás
k) csődeljárás alanya
l) bírósági felszámolási
eljárás alanya
m) végelszámolási eljárás
alanya
n) csődegyezség van
folyamatban
o) a k-n) pontok
tekintetében a nemzeti
törvények és rendeletek
szerinti hasonló eljárás
alanya

I

Bírósági ítélet

Bíróságok

Természetes személy

I

Bírósági ítélet

Bíróságok

Természetes személy

I

Bírósági ítélet

Bíróságok

Természetes személy

I

Bírósági ítélet

Bíróságok

Természetes személy

I
I

Bírósági ítélet
Bírósági ítélet

Bíróságok
Bíróságok

Természetes személy
Természetes személy

I

Igazolás

Eskü kivételére jogosult ügyvéd

Természetes személy

I

Igazolás

Eskü kivételére jogosult ügyvéd

Természetes személy

I

Igazolás

Eskü kivételére jogosult ügyvéd

Természetes személy

I
I

Igazolás
Igazolás

Bíróságok
Bíróságok

Természetes személy
Természetes személy

I

Igazolás

Bíróságok

Természetes személy

I

Igazolás

Eskü kivételére jogosult ügyvéd

Természetes személy

I

Igazolás

Eskü kivételére jogosult ügyvéd

Természetes személy

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]
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Rendelkezésre áll
minősített
nyilatkozat

eskü alatt tett
nyilatkozat

okirat vagy
igazolás

Azon részvételre jelentkezőre vagy
ajánlattevőre vonatkozó kizáró ok,
aki:

Máltai Köztársaság
Az igazolás/okirat, illetve egyéb Szervezet(ek), amelyek
bizonyíték megjelölése
- okiratot/igazolást kiállítják, vagy
- egyéb bizonyítékot igazolják

a) nem tett eleget a
társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének

I

Igazolás

Inland Revenue Department (Adóhivatal)

b) nem tett eleget az adófizetési
kötelezettségének

I

Igazolás

Inland Revenue Department (Adóhivatal)
VAT Department (ÁFA Főosztály)
Customs Department (Vámügyi Főosztály)

„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]
Azon részvételre jelentkezőre

Rendelkezésre áll

Máltai Köztársaság
A bírósági nyilvántartás

Szervezet(ek)

Ezen kivonatok, okiratok,

1

Az a-d) pontokkal kapcsolatos definíciókat illetően ld. 2004/18/EK irányelv 45. cikk
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(illetékes igazságügyi vagy közigazgatási
szerve, közjegyzője vagy hatáskörrel
rendelkező szakmai szervezete előtt tett)
”minősített” nyilatkozat

eskü alatt tett nyilatkozat

egyenértékű okirat

bírósági nyilvántartás kivonata

vagy ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki1:

kivonatának, az ezzel
- a bírósági nyilvántartás vagy
egyenértékű okirat, illetve az egyéb okirat kiadására
egyéb bizonyíték megjelölése jogosult, illetve
- a kizáró ok hiányának egyéb
bizonyítása, pl. eskü alatt tett
nyilatkozattal vagy
„minősített” nyilatkozattal

a) jogerős ítélet megállapította a
bűnszervezetben való részvételét

I

Igazolás

Eskü kivételére jogosult ügyvéd

b) jogerős ítélet megállapította
korrupció elkövetését
c) jogerős ítéletben csalás miatt
elmarasztalták
d) jogerős ítéletben pénzmosás
miatt elmarasztalták
e) jogerős ítéletben szakmai
magatartásával kapcsolatosan
elkövetett bűncselekmény miatt
elítélték
f) csődeljárás

I

Igazolás

Eskü kivételére jogosult ügyvéd

I

Igazolás

I

Igazolás

I

Igazolás

I

Igazolás

Eskü kivételére jogosult ügyvéd

g) felszámolási vagy
végelszámolási eljárás
h) csődegyezség a hitelezőkkel

I

Igazolás

Eskü kivételére jogosult ügyvéd

I

Igazolás

Eskü kivételére jogosult ügyvéd

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

I

Igazolás

Eskü kivételére jogosult ügyvéd

I

Igazolás

Eskü kivételére jogosult ügyvéd

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

Az alapító okirat szerint
meghatározott képviselő.

Az alapító okirat szerint
meghatározott képviselő.
Eskü kivételére jogosult ügyvéd Az alapító okirat szerint
meghatározott képviselő.
Eskü kivételére jogosult ügyvéd Az alapító okirat szerint
meghatározott képviselő.
Eskü kivételére jogosult ügyvéd Az alapító okirat szerint
meghatározott képviselő.
Az alapító okirat szerint
meghatározott képviselő.
Az alapító okirat szerint
meghatározott képviselő.
Az alapító okirat szerint
meghatározott képviselő.
Az alapító okirat szerint
meghatározott képviselő.
Az alapító okirat szerint
meghatározott képviselő.
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k) csődeljárás alanya

I

Igazolás

Eskü kivételére jogosult ügyvéd

l) bírósági felszámolási eljárás
alanya
m) végelszámolási eljárás alanya

I

Igazolás

Eskü kivételére jogosult ügyvéd

I

Igazolás

Eskü kivételére jogosult ügyvéd

n) csődegyezség van folyamatban

I

Igazolás

Eskü kivételére jogosult ügyvéd

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

I

Igazolás

Eskü kivételére jogosult ügyvéd

Az alapító okirat szerint
meghatározott képviselő.
Az alapító okirat szerint
meghatározott képviselő.
Az alapító okirat szerint
meghatározott képviselő.
Az alapító okirat szerint
meghatározott képviselő.
Az alapító okirat szerint
meghatározott képviselő.

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]

minősített nyilatkozat

eskü alatt tett nyilatkozat

a) nem tett eleget a
társadalombiztosítási
járulékfizetési kötelezettségének
b) nem tett eleget az adófizetési
kötelezettségeinek

Rendelkezésre áll
okirat vagy igazolás

Azon részvételre jelentkezőre
vagy ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki:

Máltai Köztársaság
Az igazolás/okirat, illetve egyéb bizonyíték
megjelölése

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

I

Igazolás

Inland Revenue Department (Adóhivatal)

I

Igazolás

Inland Revenue Department (Adóhivatal)
VAT Department (ÁFA Főosztály)
Customs Department (Vámügyi
Főosztály)
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„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]
Azon részvételre jelentkezőre vagy
ajánlattevőre vonatkozó kizáró ok,
aki1:

Rendelkezésre áll

(illetékes igazságügyi vagy
közigazgatási szerve,
közjegyzője vagy hatáskörrel
rendelkező szakmai
szervezete előtt tett)
„minősített” nyilatkozat

eskü alatt tett nyilatkozat

egyenértékű okirat

bírósági nyilvántartás
kivonata

Máltai Köztársaság
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 közszervezet,
aki képviseleti, döntési vagy
ellenőrzési joggal
rendelkezik?

a) jogerős ítélet megállapította a
bűnszervezetben való részvételét

I

Igazolás

Eskü kivételére jogosult
ügyvéd

A szervezet felelős elnöke
vagy vezérigazgatója.

b) jogerős ítélet megállapította
korrupció elkövetését
c) jogerős ítéletben csalás miatt
elmarasztalták

I

Igazolás

I

Igazolás

Eskü kivételére jogosult
ügyvéd
Eskü kivételére jogosult
ügyvéd

A szervezet felelős elnöke
vagy vezérigazgatója.
A szervezet felelős elnöke
vagy vezérigazgatója.

1

Az a-d) pontokkal kapcsolatos definíciókat illetően ld. 333Art. 45 of Directive 2004/18/EC
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d) jogerős ítéletben pénzmosás
miatt elmarasztalták

I

Igazolás

Eskü kivételére jogosult
ügyvéd

A szervezet felelős elnöke
vagy vezérigazgatója.

e) jogerős ítéletben szakmai
magatartásával kapcsolatosan
elkövetett bűncselekmény miatt
elítélték
f) csődeljárás

I

Igazolás

Eskü kivételére jogosult
ügyvéd

A szervezet felelős elnöke
vagy vezérigazgatója.

I

Igazolás

g) felszámolási vagy végelszámolási
eljárás
h) csődegyezség a hitelezőkkel

I

Igazolás

I

Igazolás

i) üzleti tevékenység felfüggesztése

I

Igazolás

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

I

Igazolás

Eskü kivételére jogosult
ügyvéd
Eskü kivételére jogosult
ügyvéd
Eskü kivételére jogosult
ügyvéd
Eskü kivételére jogosult
ügyvéd
Eskü kivételére jogosult
ügyvéd

A szervezet felelős elnöke
vagy vezérigazgatója.
A szervezet felelős elnöke
vagy vezérigazgatója.
A szervezet felelős elnöke
vagy vezérigazgatója.
A szervezet felelős elnöke
vagy vezérigazgatója.
A szervezet felelős elnöke
vagy vezérigazgatója.

I

Igazolás

l) bírósági felszámolási eljárás
alanya
m) végelszámolási eljárás alanya

I

Igazolás

I

Igazolás

n) csődegyezség van folyamatban

I

Igazolás

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

I

Igazolás

Eskü kivételére jogosult
ügyvéd
Eskü kivételére jogosult
ügyvéd
Eskü kivételére jogosult
ügyvéd
Eskü kivételére jogosult
ügyvéd
Eskü kivételére jogosult
ügyvéd

A szervezet felelős elnöke
vagy vezérigazgatója.
A szervezet felelős elnöke
vagy vezérigazgatója.
A szervezet felelős elnöke
vagy vezérigazgatója.
A szervezet felelős elnöke
vagy vezérigazgatója.
A szervezet felelős elnöke
vagy vezérigazgatója.

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]
Máltai Köztársaság
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Azon részvételre jelentkezőre
vagy ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki:

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

minősített nyilatkozat

eskü alatt tett
nyilatkozat

okirat vagy igazolás

a) nem tett eleget a
társadalombiztosítási
járulékfizetési kötelezettségének
b) nem tett eleget az adófizetési
kötelezettségeinek

Az igazolás/okirat, illetve egyéb bizonyíték
megjelölése

Rendelkezésre áll

I

Igazolás

Inland Revenue Department (Adóhivatal)

I

Igazolás

Inland Revenue Department (Adóhivatal)
VAT Department (ÁFA Főosztály)
Customs Department (Vámügyi Főosztály)

„D” kérdőív a 2004/18/EK irányelv 52. cikkével kapcsolatban
Minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke
a) építési munkák kivitelezői részére
b) (áru)szállítók részére
c) szolgáltatók részére
Tanúsító szervezetek igazolásai
a) építési munkák kivitelezői részére
b) (áru)szállítók részére
c) szolgáltatók részére

Máltai Köztársaság
Annak a szervezetnek (szervezeteknek) a neve és
címe, amely(ek) részére a felvételi kérelmet kell
megküldeni
[igen/nem] Nem
[igen/nem] Nem
[igen/nem] Nem
[igen/nem]
[igen/nem]
[igen/nem]

Nem
Nem
Nem

„E” kérdőív: A fenti kérdésekkel foglalkozó kapcsolattartási hely:
143

Máltai Köztársaság
Név
Szervezet
Cím
Telefon
Fax
E-mail

Mr Anthony J Cachia
Szerződéskötési Hivatal
Notre Dame Ravelin, Floriana CMR 02, MALTA
00356 21 231 303
00356 21 247 681
anthony.j.cachia@gov.mt

144

NAGY BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA
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]

(illetékes igazságügyi vagy
közigazgatási szerve, közjegyzője
vagy hatáskörrel rendelkező
szakmai szervezete előtt tett)
„minősített” nyilatkozat

eskü alatt tett nyilatkozat

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága
Rendelkezésre áll
A bírósági
Szervezet(ek)
nyilvántartás
- a bírósági nyilvántartás
kivonatának, az ezzel vagy az egyéb okirat
egyenértékű okirat,
kiadására jogosult, illetve
illetve egyéb bizonyíték - a kizáró ok hiányának
megjelölése
egyéb bizonyítása, pl. eskü
alatt tett nyilatkozat vagy
„minősített” nyilatkozat
egyenértékű okirat

1

bírósági nyilvántartás kivonata

Azon részvételre
jelentkezőre vagy
ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki1:

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

Az a-d) pontokkal kapcsolatos definíciókat illetően ld. 2004/18/EK irányelv 45. cikk
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a) jogerős ítélet
megállapította a
bűnszervezetben való
részvételét
b) jogerős ítélet
megállapította korrupció
elkövetését
c) jogerős ítéletben csalás
miatt elmarasztalták
d) jogerős ítéletben
pénzmosás miatt
elmarasztalták
e) jogerős ítéletben szakmai
magatartásával
kapcsolatosan elkövetett
bűncselekmény miatt
elítélték
f) csődeljárás
g) felszámolási vagy
végelszámolási eljárás
h) csődegyezség a
hitelezőkkel
i) üzleti tevékenység
felfüggesztése
j) az f-i) pontok
tekintetében a nemzeti
törvények és rendeletek
szerinti hasonló eljárás
k) csődeljárás alanya
l) bírósági felszámolási
eljárás alanya
m) végelszámolási eljárás
alanya
n) csődegyezség van
folyamatban
o) a k-n) pontok
tekintetében a nemzeti
törvények és rendeletek
szerinti hasonló eljárás
alanya

N

N

I

N

NA

NA

NA

N

N

I

N

NA

NA

NA

N

N

I

N

NA

NA

NA

N

N

I

N

NA

NA

NA

N

N

I

N

NA

NA

NA

N
N

N
N

I
I

N
N

NA
NA

NA
NA

NA
NA

N

N

I

N

NA

NA

NA

N

N

I

N

NA

NA

NA

N

N

I

N

NA

NA

NA

N
N

N
N

I
I

N
N

NA
NA

NA
NA

NA
NA

N

N

I

N

NA

NA

NA

N

N

I

N

NA

NA

NA

N

N

I

N

NA

NA

NA
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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]

minősített
nyilatkozat

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága
Rendelkezésre áll
Az igazolás/okirat, illetve egyéb Szervezet(ek), amelyek
bizonyíték megjelölése
- okiratot/igazolást kiállítják, vagy
- egyéb bizonyítékot igazolják
eskü alatt tett
nyilatkozat

okirat vagy
igazolás

Azon részvételre jelentkezőre vagy
ajánlattevőre vonatkozó kizáró ok, aki:

a) nem tett eleget a
társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének

N

I

N

NA

NA

b) nem tett eleget az adófizetési
kötelezettségének

N

I

N

NA

NA

„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]
Azon részvételre jelentkezőre

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága
Rendelkezésre áll
A bírósági nyilvántartás
Szervezet(ek)

Ezen kivonatok, okiratok,

1

Az a-d) pontokkal kapcsolatos definíciókat illetően ld. 2004/18/EK irányelv 45. cikk
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(illetékes igazságügyi vagy közigazgatási
szerve, közjegyzője vagy hatáskörrel
rendelkező szakmai szervezete előtt tett)
”minősített” nyilatkozat

eskü alatt tett nyilatkozat

egyenértékű okirat

bírósági nyilvántartás kivonata

vagy ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki1:

kivonatának, az ezzel
- a bírósági nyilvántartás vagy vagy a kizáró okok hiányát
egyenértékű okirat, illetve
az egyéb okirat kiadására
igazoló egyéb bizonyítékok a
egyéb bizonyíték megjelölése jogosult, illetve
cégvezetőkre vonatkoznak
- a kizáró ok hiányának egyéb vagy bármely jogi személyre,
bizonyítása, pl. eskü alatt tett aki képviseleti, döntési vagy
nyilatkozattal vagy „minősített” ellenőrzési joggal
nyilatkozattal
rendelkezik?

a) jogerős ítélet megállapította a
bűnszervezetben való részvételét

N

N

I

N

NA

NA

NA

b) jogerős ítélet megállapította
korrupció elkövetését
c) jogerős ítéletben csalás miatt
elmarasztalták
d) jogerős ítéletben pénzmosás
miatt elmarasztalták
e) jogerős ítéletben szakmai
magatartásával kapcsolatosan
elkövetett bűncselekmény miatt
elítélték
f) csődeljárás
g) felszámolási vagy
végelszámolási eljárás
h) csődegyezség a hitelezőkkel
i) üzleti tevékenység
felfüggesztése
j) az f-i) pontok tekintetében a
nemzeti törvények és rendeletek
szerinti hasonló eljárás
k) csődeljárás alanya
l) bírósági felszámolási eljárás

N

N

I

N

NA

NA

NA

N

N

I

N

NA

NA

NA

N

N

I

N

NA

NA

NA

N

N

I

N

NA

NA

NA

N
N

N
N

I
I

N
N

NA
NA

NA
NA

NA
NA

N
N

N
N

I
I

N
N

NA
NA

NA
NA

NA
NA

N

N

I

N

NA

NA

NA

N
N

N
N

I
I

N
N

NA
NA

NA
NA

NA
NA
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alanya
m) végelszámolási eljárás
alanya
n) csődegyezség van
folyamatban
o) a k-n) pontok tekintetében a
nemzeti törvények és rendeletek
szerinti hasonló eljárás alanya

N

N

I

N

NA

NA

NA

N

N

I

N

NA

NA

NA

N

N

I

N

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]

minősített nyilatkozat

eskü alatt tett nyilatkozat

a) nem tett eleget a társadalombiztosítási
járulékfizetési kötelezettségének
b) nem tett eleget az adófizetési
kötelezettségeinek

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága
Rendelkezésre áll
Az igazolás/okirat, illetve egyéb Szervezet(ek), amelyek
bizonyíték megjelölése
- okiratot/igazolást kiállítják, vagy
- egyéb bizonyítékot igazolják
okirat vagy igazolás

Azon részvételre jelentkezőre vagy
ajánlattevőre vonatkozó kizáró ok, aki:

N

I

N

NA

NA

N

I

N

NA

NA

„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
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[Az üres helyeket I(gen)-nel vagy N(em)-mel vagy NA (nem alkalmazható)-val kell jelölni]
Azon részvételre jelentkezőre vagy
ajánlattevőre vonatkozó kizáró ok,
aki1:

egyenértékű okirat

eskü alatt tett nyilatkozat

(illetékes igazságügyi vagy
közigazgatási szerve,
közjegyzője vagy hatáskörrel
rendelkező szakmai
szervezete előtt tett)
„minősített” nyilatkozat

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

bírósági nyilvántartás
kivonata

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága
Rendelkezésre áll
A bírósági nyilvántartás Szervezet(ek)
kivonatának, az ezzel
- a bírósági nyilvántartás
egyenértékű okirat, illetve vagy az egyéb okirat
egyéb bizonyíték
kiadására jogosult, illetve
megjelölése
- a kizáró ok hiányának
egyéb bizonyítása, pl. eskü
alatt tett nyilatkozattal vagy
„minősített” nyilatkozattal

a) jogerős ítélet megállapította a
bűnszervezetben való részvételét

N

N

I

N

NA

NA

NA

b) jogerős ítélet megállapította
korrupció elkövetését
c) jogerős ítéletben csalás miatt
elmarasztalták
d) jogerős ítéletben pénzmosás
miatt elmarasztalták

N

N

I

N

NA

NA

NA

N

N

I

N

NA

NA

NA

N

N

I

N

NA

NA

NA

e) jogerős ítéletben szakmai
magatartásával kapcsolatosan
elkövetett bűncselekmény miatt
elítélték
f) csődeljárás
g) felszámolási vagy végelszámolási
eljárás

N

N

I

N

NA

NA

NA

N
N

N
N

I
I

N
N

NA
NA

NA
NA

NA
NA

1

Az a-d) pontokkal kapcsolatos definíciókat illetően ld. 2004/18/EK irányelv 45. cikk
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h) csődegyezség a hitelezőkkel
i) üzleti tevékenység felfüggesztése
j) az f-i) pontok tekintetében a
nemzeti törvények és rendeletek
szerinti hasonló eljárás
k) csődeljárás alanya
l) bírósági felszámolási eljárás
alanya
m) végelszámolási eljárás alanya
n) csődegyezség van folyamatban
o) a k-n) pontok tekintetében a
nemzeti törvények és rendeletek
szerinti hasonló eljárás alanya

N
N
N

N
N
N

I
I
I

N
N
N

NA
NA
NA

NA
NA
NA

NA
NA
NA

N
N

N
N

I
I

N
N

NA
NA

NA
NA

NA
NA

N
N
N

N
N
N

I
I
I

N
N
N

NA
NA
NA

NA
NA
NA

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]

minősített nyilatkozat

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

eskü alatt tett
nyilatkozat

a) nem tett eleget a
társadalombiztosítási
járulékfizetési kötelezettségének
b) nem tett eleget az adófizetési
kötelezettségeinek

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága
Rendelkezésre áll
Az igazolás/okirat, illetve egyéb bizonyíték
megjelölése
okirat vagy igazolás

Azon részvételre jelentkezőre
vagy ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki:

N

I

N

NA

NA

N

I

N

NA

NA
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„D” kérdőív a 2004/18/EK irányelv 52. cikkével kapcsolatban
Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága
Minősített ajánlattevők
Annak a szervezetnek (szervezeteknek) a neve és
hivatalos jegyzéke
címe, amely(ek) részére a felvételi kérelmet kell
megküldeni
a) építési munkák
nem
kivitelezői részére
b) (áru) szállítók részére nem
c) szolgáltatók részére nem
Tanúsító szervezetek
igazolásai
a) építési munkák
nem
kivitelezői részére
b) (áru)szállítók részére nem
c) szolgáltatók részére nem

„E” kérdőív: A fenti kérdésekkel foglalkozó kapcsolattartási hely:
Név
Szervezet
Cím
Telefon
Fax
E-mail

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága
Peter Bennett
Office of Government Commerce (Közbeszerzési Hivatal)
Trevelyan House, Great Peter Street, LONDON SW1P 2BY
+44 (0)20 7271 1337
+44 (0)20 7271 1344
Peter.Bennett@ogc.gsi.gov.uk
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NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG
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]
Németországi Szövetségi Köztársaság
A bírósági nyilvántartás Szervezet(ek)
kivonatának, az ezzel - a bírósági nyilvántartás
egyenértékű okirat,
vagy az egyéb okirat
illetve egyéb bizonyíték kiadására jogosult, illetve
megjelölése
- a kizáró ok hiányának
egyéb bizonyítása, pl. eskü
alatt tett nyilatkozat vagy
„minősített” nyilatkozat

(illetékes igazságügyi vagy
közigazgatási szerve, közjegyzője
vagy hatáskörrel rendelkező
szakmai szervezete előtt tett)
„minősített” nyilatkozat

eskü alatt tett nyilatkozat

1

I

egyenértékű okirat

a) jogerős ítélet
megállapította a
bűnszervezetben való
részvételét

Rendelkezésre áll
bírósági nyilvántartás kivonata

Azon részvételre
jelentkezőre vagy
ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki1:

Szövetségi központi
bűnügyi nyilvántartás
kivonata (BZRG)

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

Szövetségi bűnügyi
Az iparűző (természetes személy) az
ipartörvény (GewO) 149. § (2)
nyilvántartás, vezeti a
Legfelsőbb Bíróság mellett bekezdése 3. pontjának b) fordulata
működő legfőbb ügyész;
alapján rendszerint kiterjeszthető a
képviseletre jogosultakra és a
székhelye Bonn (BZR-Bonn)

Az a-d) pontokkal kapcsolatos definíciókat illetően ld. 2004/18/EK irányelv 45. cikk
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b) jogerős ítélet
megállapította korrupció
elkövetését

I

BZRG

BZR-Bonn

c) jogerős ítéletben csalás
miatt elmarasztalták

I

BZRG

BZR-Bonn

d) jogerős ítéletben
pénzmosás miatt
elmarasztalták

I

BZRG

BZR-Bonn

e) jogerős ítéletben szakmai
magatartásával
kapcsolatosan elkövetett
bűncselekmény miatt
elítélték

I

f) csődeljárás

21

I

függőségi viszonyban
foglalkoztatott személyekre
Az iparűző (természetes személy) az
ipartörvény (GewO) 149. § (2)
bekezdése 3. pontjának b) fordulata
alapján rendszerint kiterjeszthető a
képviseletre jogosultakra és a
függőségi viszonyban
foglalkoztatott személyekre
Az iparűző (természetes személy) az
ipartörvény (GewO) 149. § (2)
bekezdése 3. pontjának b) fordulata
alapján rendszerint kiterjeszthető a
képviseletre jogosultakra és a
függőségi viszonyban
foglalkoztatott személyekre
Az iparűző (természetes személy) az
ipartörvény (GewO) 149. § (2)
bekezdése 3. pontjának b) fordulata
alapján rendszerint kiterjeszthető a
képviseletre jogosultakra és a
függőségi viszonyban
foglalkoztatott személyekre
Az iparűző (természetes személy) az
ipartörvény (GewO) 149. § (2)
bekezdése 3. pontjának b) fordulata
alapján rendszerint kiterjeszthető a
képviseletre jogosultakra és a
függőségi viszonyban
foglalkoztatott személyekre

BZRG
BZR-Bonn
Bejegyzés a központi Központi kereskedelmi és
kereskedelmi és ipari ipari bűnügyi nyilvántartás,
bűnügyi nyilvántartásban
(pl. büntetőbírósági ítélet vezeti a Legfelsőbb Bíróság
mellett működő legfőbb
a feketemunka elleni
törvény megsértése miatt) ügyész; székhelye Bonn
A nyilvántartás természetes és
jogi személyek szerint van
felosztva (BZR-Bonn)
Bejegyzés a
Járásbíróság;
Rendszerint természetes személy, az
cégjegyzékbe21,
Az adós székhelye szerint
ipartörvény 14. §-a szerinti iparűző
közzététel a
illetékes járásbíróság mint

nyilvános és minden érdeklődőnek ingyenes betekintést kínál (kereskedelmi törvénykönyv (HGB) 9.

§ 1. bek.)
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g) felszámolási vagy
végelszámolási eljárás
h) csődegyezség a
hitelezőkkel
i) üzleti tevékenység
felfüggesztése

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

I
I
I

csődbíróság
fizetésképtelenségről
szóló rendelet 9. §-a
alapján
Bejegyzés a
Járásbíróság
Rendszerint természetes személy, az
cégjegyzékbe
ipartörvény 14. §-a szerinti iparűző
Bejegyzés a
Járásbíróság
Rendszerint természetes személy, az
ipartörvény 14. §-a szerinti iparűző
cégjegyzékbe
Központi kereskedelmi és Központi kereskedelmi és ipari Rendszerint természetes személy, az
ipari bűnügyi
bűnügyi nyilvántartás, vezeti a ipartörvény 14. §-a szerinti iparűző
nyilvántartás
Legfelsőbb Bíróság mellett
működő legfőbb ügyész;
székhelye Bonn
(BZR-Bonn)
22

I

Bejegyzés a
cégjegyzékbe

Járásbíróság

Rendszerint természetes személy, az
ipartörvény 14. §-a szerinti iparűző

Járásbíróság
l) bírósági felszámolási
eljárás alanya

I

A megindítás közzététele
Bejegyzés a
cégjegyzékbe

I

A megindítás közzététele
Bejegyzés a
cégjegyzékbe

I

A megindítás közzététele
Bejegyzés a
cégjegyzékbe

Járásbíróság

Rendszerint természetes személy, az
ipartörvény 14. §-a szerinti iparűző

Járásbíróság
m) végelszámolási eljárás
alanya

Járásbíróság

Rendszerint természetes személy, az
ipartörvény 14. §-a szerinti iparűző

Járásbíróság
n) csődegyezség van
folyamatban

Járásbíróság

Rendszerint természetes személy, az
ipartörvény 14. §-a szerinti iparűző

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

22

a ki nem töltött rubrikák tekintetében Németországban nincs szabályozás
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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]
Rendelkezésre áll

b) nem tett eleget az adófizetési
kötelezettségének

minősített
nyilatkozat

a) nem tett eleget a
társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének

Németországi Szövetségi Köztársaság
Az igazolás/okirat, illetve egyéb Szervezet(ek), amelyek
bizonyíték megjelölése
- okiratot/igazolást kiállítják, vagy
- egyéb bizonyítékot igazolják

eskü alatt tett
nyilatkozat

okirat vagy
igazolás

Azon részvételre jelentkezőre vagy
ajánlattevőre vonatkozó kizáró ok,
aki:

I

I

I

Nyilatkozat

ágazatilag szabályozzák; kollektív szerződésben előírt
szociális pénztár;
Társadalombiztosítási intézet/ szakmai szervezet

Adómentességi igazolás a
jövedelemadóról szóló törvény
(EstG) 48b. §-a szerint

A vállalat székhelye szerint illetékes adóhivatal

„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]
Azon részvételre jelentkezőre
vagy ajánlattevőre vonatkozó

Rendelkezésre áll

Németországi Szövetségi Köztársaság
A bírósági nyilvántartás
kivonatának, az ezzel

Szervezet(ek)
Ezen kivonatok, okiratok,
- a bírósági nyilvántartás vagy vagy a kizáró okok hiányát

1

Az a-d) pontokkal kapcsolatos definíciókat illetően ld. 2004/18/EK irányelv 45. cikk
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(illetékes igazságügyi vagy közigazgatási
szerve, közjegyzője vagy hatáskörrel
rendelkező szakmai szervezete előtt tett)
”minősített” nyilatkozat

eskü alatt tett nyilatkozat

egyenértékű okirat

bírósági nyilvántartás kivonata

kizáró ok, aki1:

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

a) jogerős ítélet megállapította a
bűnszervezetben való részvételét

I

Erkölcsi bizonyítvány

b) jogerős ítélet megállapította
korrupció elkövetését

I

Erkölcsi bizonyítvány

c) jogerős ítéletben csalás miatt
elmarasztalták

I

Erkölcsi bizonyítvány

d) jogerős ítéletben pénzmosás
miatt elmarasztalták

I

Erkölcsi bizonyítvány

e) jogerős ítéletben szakmai
magatartásával kapcsolatosan
elkövetett bűncselekmény miatt
elítélték

I

Erkölcsi bizonyítvány
Bejegyzés a központi kereskedelmi
és ipari bűnügyi nyilvántartásban

Szövetségi bűnügyi
nyilvántartás, vezeti a
Legfelsőbb Bíróság mellett
működő legfőbb ügyész;
székhelye Bonn
Szövetségi bűnügyi
nyilvántartás, vezeti a
Legfelsőbb Bíróság mellett
működő legfőbb ügyész;
székhelye Bonn
Szövetségi bűnügyi
nyilvántartás, vezeti a
Legfelsőbb Bíróság mellett
működő legfőbb ügyész;
székhelye Bonn
Szövetségi bűnügyi
nyilvántartás, vezeti a
Legfelsőbb Bíróság mellett
működő legfőbb ügyész;
székhelye Bonn
Szövetségi bűnügyi
nyilvántartás, vezeti a
Legfelsőbb Bíróság mellett
működő legfőbb ügyész;

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

A nevében eljáró természetes
személyek személyes adatai

A nevében eljáró természetes
személyek személyes adatai

A nevében eljáró természetes
személyek személyes adatai

A nevében eljáró természetes
személyek személyes adatai

A nevében eljáró természetes
személyek személyes adatai
Bejegyzés a
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(pl. büntetőítélet a feketemunka
elleni törvény megsértése miatt)

székhelye Bonn
Központi kereskedelmi és ipari
bűnügyi nyilvántartás, vezeti a
Legfelsőbb Bíróság mellett
működő legfőbb ügyész;
székhelye Bonn
Járásbíróság

f) csődeljárás

I

g) felszámolási vagy
végelszámolási eljárás

I

Bejegyzés a cégjegyzékbe;
Közzététel a fizetésképtelenségről
szóló rendelet 9. §-a szerint
Bejegyzés a cégjegyzékbe

h) csődegyezség a hitelezőkkel

I

A megindítás közzététele
Bejegyzés a cégjegyzékbe

Járásbíróság
Járásbíróság

i) üzleti tevékenység
felfüggesztése

I

A megindítás közzététele
Bejegyzés a cégjegyzékbe

Járásbíróság
Járásbíróság

A megindítás közzététele

Járásbíróság

I

Bejegyzés a cégjegyzékbe

Járásbíróság

l) bírósági felszámolási eljárás
alanya

I

A megindítás közzététele
Bejegyzés a cégjegyzékbe

Járásbíróság
Járásbíróság

m) végelszámolási eljárás alanya

I

A megindítás közzététele
Bejegyzés a cégjegyzékbe

Járásbíróság
Járásbíróság

n) csődegyezség van folyamatban

I

A megindítás közzététele
Bejegyzés a cégjegyzékbe

Járásbíróság
Járásbíróság

A megindítás közzététele

Járásbíróság

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

Járásbíróság mint csődbíróság
Járásbíróság

magánszemélyekről

Bejegyzés a
magánszemélyekről
Bejegyzés a
magánszemélyekről
Bejegyzés a
magánszemélyekről
Bejegyzés a
magánszemélyekről

Bejegyzés a
magánszemélyekről
Bejegyzés a
magánszemélyekről
Bejegyzés a
magánszemélyekről
Bejegyzés a
magánszemélyekről

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

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]
158

Rendelkezésre áll

b) nem tett eleget az adófizetési
kötelezettségeinek

Németországi Szövetségi Köztársaság
Az igazolás/okirat, illetve egyéb bizonyíték
megjelölése
minősített nyilatkozat

a) nem tett eleget a
társadalombiztosítási
járulékfizetési kötelezettségének

eskü alatt tett nyilatkozat

okirat vagy igazolás

Azon részvételre jelentkezőre
vagy ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki:

I

I

Nyilatkozat

Adómentességi igazolás a jövedelemadóról szóló
törvény (EstG) 48b. §-a szerint

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

ágazatilag szabályozzák; kollektív
szerződésben előírt szociális pénztár;
Társadalombiztosítási intézet/ szakmai
szervezet
A vállalat székhelye szerint illetékes
adóhivatal

„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]
Németországi Szövetségi Köztársaság
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Rendelkezésre áll
(illetékes igazságügyi vagy
közigazgatási szerve,
közjegyzője vagy hatáskörrel
rendelkező szakmai
szervezete előtt tett)
„minősített” nyilatkozat

eskü alatt tett nyilatkozat

egyenértékű okirat

bírósági nyilvántartás
kivonata

Azon részvételre jelentkezőre vagy
ajánlattevőre vonatkozó kizáró ok,
aki1:

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 közszervezet,
aki képviseleti, döntési vagy
ellenőrzési joggal
rendelkezik?

Szövetségi bűnügyi
nyilvántartás, vezeti a
Legfelsőbb Bíróság mellett
működő legfőbb ügyész;
székhelye Bonn
Szövetségi bűnügyi
nyilvántartás, vezeti a
Legfelsőbb Bíróság mellett
működő legfőbb ügyész;
székhelye Bonn
Szövetségi bűnügyi
nyilvántartás, vezeti a
Legfelsőbb Bíróság mellett
működő legfőbb ügyész;
székhelye Bonn
Szövetségi bűnügyi
nyilvántartás, vezeti a
Legfelsőbb Bíróság mellett
működő legfőbb ügyész;
székhelye Bonn

A nevében eljáró természetes
személyek személyes adatai

Szövetségi bűnügyi
nyilvántartás, vezeti a
Legfelsőbb Bíróság mellett
működő legfőbb ügyész;

A nevében eljáró természetes
személyek személyes adatai

a) jogerős ítélet megállapította a
bűnszervezetben való részvételét

I

Erkölcsi bizonyítvány

b) jogerős ítélet megállapította
korrupció elkövetését

I

Erkölcsi bizonyítvány

c) jogerős ítéletben csalás miatt
elmarasztalták

I

Erkölcsi bizonyítvány

d) jogerős ítéletben pénzmosás
miatt elmarasztalták

I

Erkölcsi bizonyítvány

e) jogerős ítéletben szakmai
magatartásával kapcsolatosan
elkövetett bűncselekmény miatt
elítélték

1

Erkölcsi bizonyítvány
Bejegyzés a központi
kereskedelmi és ipari

A nevében eljáró természetes
személyek személyes adatai

A nevében eljáró természetes
személyek személyes adatai

A nevében eljáró természetes
személyek személyes adatai

Bejegyzés a

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

I

g) felszámolási vagy végelszámolási
eljárás

I

bűnügyi nyilvántartásban
székhelye Bonn
(pl. büntetőítélet a
feketemunka elleni
Központi kereskedelmi és ipari
törvény megsértése miatt) bűnügyi nyilvántartás, vezeti a
Legfelsőbb Bíróság mellett
működő legfőbb ügyész;
székhelye Bonn
Bejegyzés a
Járásbíróság
cégjegyzékbe;
Közzététel a
Járásbíróság mint csődbíróság
fizetésképtelenségről
szóló rendelet 9. §-a
szerint
Járásbíróság
Bejegyzés a cégjegyzékbe

h) csődegyezség a hitelezőkkel

I

A megindítás közzététele
Bejegyzés a cégjegyzékbe

Járásbíróság
Járásbíróság

i) üzleti tevékenység felfüggesztése

I

A megindítás közzététele
Bejegyzés a cégjegyzékbe

Járásbíróság
Járásbíróság

A megindítás közzététele

Járásbíróság

I

Bejegyzés a cégjegyzékbe

Járásbíróság

l) bírósági felszámolási eljárás
alanya

I

A megindítás közzététele
Bejegyzés a cégjegyzékbe

Járásbíróság
Járásbíróság

m) végelszámolási eljárás alanya

I

A megindítás közzététele
Bejegyzés a cégjegyzékbe

Járásbíróság
Járásbíróság

n) csődegyezség van folyamatban

I

A megindítás közzététele
Bejegyzés a cégjegyzékbe

Járásbíróság
Járásbíróság

A megindítás közzététele

Járásbíróság

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

magánszemélyekről

Bejegyzés a
magánszemélyekről

Bejegyzés a
magánszemélyekről
Bejegyzés a
magánszemélyekről
Bejegyzés a
magánszemélyekről

Bejegyzés a
magánszemélyekről
Bejegyzés a
magánszemélyekről
Bejegyzés a
magánszemélyekről
Bejegyzés a
magánszemélyekről

o) a k-n) pontok tekintetében a
nemzeti törvények és rendeletek
szerinti hasonló eljárás alanya
161

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]
Azon részvételre jelentkezőre
vagy ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki:

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

minősített nyilatkozat

eskü alatt tett
nyilatkozat

okirat vagy igazolás

a) nem tett eleget a
társadalombiztosítási
járulékfizetési kötelezettségének
b) nem tett eleget az adófizetési
kötelezettségeinek

Németországi Szövetségi Köztársaság
Az igazolás/okirat, illetve egyéb bizonyíték
megjelölése

Rendelkezésre áll

I

ágazatilag szabályozzák; kollektív szerződésben előírt
szociális pénztár;
Társadalombiztosítási intézet/ szakmai szervezet
Adómentességi igazolás a jövedelemadóról szóló
A vállalat székhelye szerint illetékes adóhivatal
törvény (EstG) 48b. §-a szerint
Nyilatkozat

I

„D” kérdőív a 2004/18/EK irányelv 52. cikkével kapcsolatban
Németországi Szövetségi Köztársaság
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
igen
A tanúsított vállalkozások jegyzékének készítése
folyamatban van egy működő egyesületnél; a
későbbiekben általánosan hozzáférhető lesz.
b) (áru)szállítók részére
nem
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c) szolgáltatók részére
Tanúsító szervezetek igazolásai
a) építési munkák kivitelezői részére

nem

b) (áru)szállítók részére
c) szolgáltatók részére

nem
nem

igen

A tanúsított vállalkozások jegyzékének készítése
folyamatban van egy működő egyesületnél; a
későbbiekben általánosan hozzáférhető lesz.

„E” kérdőív: A fenti kérdésekkel foglalkozó kapcsolattartási hely:
Név
Szervezet
Cím
Telefon
Fax
E-mail

Németországi Szövetségi Köztársaság
Klaus Dieter Puetthoff
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit der Bundesrepublik Deutschland (A Németországi Szövetségi Köztársaság Gazdasági és Munkaügyi
Minisztériuma)
Villemombler Straße 76; 53123 Bonn
0049-228 615 2573
0049-228 615 3570
Klaus-Dieter.puetthoff@bmwa.bund.de
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OLASZORSZÁG
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]
Olaszország

NA

(illetékes igazságügyi vagy
közigazgatási szervek, közjegyző
vagy hatáskörrel rendelkező
szakmai szervezet előtt tett)
„minősített” nyilatkozat

I

eskü alatt tett nyilatkozat

1

I

egyenértékű okirat

a) jogerős ítélet
megállapította a
bűnszervezetben való
részvételét

Rendelkezésre áll
bírósági nyilvántartás kivonata

Azon részvételre
jelentkezőre vagy
ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki1:

I

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

Ezen kivonatok, dokumentumok,
Szervezet(ek)
- a bírósági nyilvántartás vagy az vagy a kizáró okok hiányát
egyéb dokumentum kiadására
igazoló egyéb bizonyítékok a
jogosult, illetve
cégvezetőkre vonatkoznak vagy
- a kizáró ok hiányának egyéb bármely természetes személyre,
módon történő bizonyítása,
aki képviseleti, döntési vagy
mint az eskü alatt tett
ellenőrzési joggal rendelkezik?
nyilatkozat vagy “minősített”
nyilatkozat

a) bírósági nyilvántartás
a) Igazságügyi Minisztérium –
Központi igazságügyi
kivonata
b) a 252/1998. köztársasági nyilvántartás és Bírósági Iroda
elnöki rendelet 10. szakasza
b) prefektus
c) köztisztviselő
alapján adott tájékoztatás
c) saját kezűleg aláírt igazolás
d)

A vállalkozás vezetője és jogi
képviselői

Az a-d) pontokkal kapcsolatos definíciókat illetően ld. 2004/18/EK irányelv 45. cikk
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b) jogerős ítélet
megállapította korrupció
elkövetését

I

I

NA

c) jogerős ítéletben csalás
miatt elmarasztalták

I

I

NA

d) jogerős ítéletben
pénzmosás miatt
elmarasztalták

I

I

NA

I

e) jogerős ítéletben
szakmai magatartásával
kapcsolatosan elkövetett
bűncselekmény miatt
elítélték

I

I

NA

I

I

I

d) a 445/2000. köztársasági
elnöki rendelet értelmében
kiállított, saját kezűleg aláírt
igazolás (mellékelni kell a
személyazonosságot igazoló
okirat nem hiteles másolatát)
a) bírósági nyilvántartás
kivonata
b) saját kezűleg aláírt igazolás
c) a 445/2000. köztársasági
elnöki rendelet értelmében
kiállított, saját kezűleg aláírt
igazolás (mellékelni kell a
személyazonosságot igazoló
okirat nem hiteles másolatát)
a) bírósági nyilvántartás
kivonata
b) saját kezűleg aláírt igazolás
c) a 445/2000. köztársasági
elnöki rendelet értelmében
kiállított, saját kezűleg aláírt
igazolás (mellékelni kell a
személyazonosságot igazoló
okirat nem hiteles másolatát)
a) bírósági nyilvántartás
kivonata
b) a 252/1998. köztársasági
elnöki rendelet 10. szakasza
alapján adott tájékoztatás
c) saját kezűleg aláírt igazolás
d) a 445/2000. köztársasági
elnöki rendelet értelmében
kiállított, saját kezűleg aláírt
igazolás (mellékelni kell a
személyazonosságot igazoló
okirat nem hiteles másolatát)
a) bírósági nyilvántartás
kivonata
b) saját kezűleg aláírt igazolás
c) a 445/2000. köztársasági
elnöki rendelet értelmében

a) Igazságügyi Minisztérium –
Központi igazságügyi
nyilvántartás és Bírósági Iroda
b) köztisztviselő
c)

A vállalkozás vezetője és jogi
képviselői

a) Igazságügyi Minisztérium –
Központi igazságügyi
nyilvántartás és Bírósági Iroda
b) köztisztviselő
c)

A vállalkozás vezetője és jogi
képviselői

a) Igazságügyi Minisztérium –
Központi igazságügyi
nyilvántartás és Bírósági Iroda
b) prefektus
c) köztisztviselő
d)

A vállalkozás vezetője és jogi
képviselői

a) Igazságügyi Minisztérium –
Központi igazságügyi
nyilvántartás és Bírósági Iroda
b) köztisztviselő
c)

A vállalkozás vezetője és jogi
képviselői
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f) csődeljárás

I

I

NA

I

kiállított, saját kezűleg aláírt
igazolás (mellékelni kell a
személyazonosságot igazoló
okirat nem hiteles másolatát)
a) bírósági nyilvántartás
kivonata
b) az illetékes bíróság
igazolása
c) a Kereskedelmi Kamara
által kiadott cégkivonaton
feltüntetett megjegyzés
d) saját kezűleg aláírt igazolás

g) felszámolási vagy
végelszámolási eljárás

I

I

NA

I

h) csődegyezség a
hitelezőkkel

I

I

NA

I

e) a 445/2000. köztársasági
elnöki rendelet értelmében
kiállított, saját kezűleg aláírt
igazolás (mellékelni kell a
személyazonosságot igazoló
okirat nem hiteles másolatát)
a) az illetékes bíróság
igazolása
b) a Kereskedelmi Kamara
által kiadott cégkivonaton
feltüntetett megjegyzés
c) saját kezűleg aláírt igazolás
e) a 445/2000. köztársasági
elnöki rendelet értelmében
kiállított, saját kezűleg aláírt
igazolás (mellékelni kell a
személyazonosságot igazoló
okirat nem hiteles másolatát)
a) bírósági nyilvántartás
kivonata
b) az illetékes bíróság
igazolása
c) a Kereskedelmi Kamara
által kiadott cégkivonaton
feltüntetett megjegyzés
d) saját kezűleg aláírt igazolás
e) a 445/2000. köztársasági
elnöki rendelet értelmében
kiállított, saját kezűleg aláírt

a) Igazságügyi
Minisztérium – Központi
igazságügyi nyilvántartás
és Bírósági Iroda

A vállalkozás vezetője és jogi
képviselői

b) bíróság
c) Kereskedelmi Kamara
d) köztisztviselő
e)

a) bíróság
b) Kereskedelmi Kamara
c) köztisztviselő
e)

A vállalkozás vezetője és jogi
képviselői

a) Igazságügyi
Minisztérium – Központi
igazságügyi nyilvántartás
és Bírósági Iroda

A vállalkozás vezetője és jogi
képviselői

b) bíróság
c) Kereskedelmi Kamara
d) köztisztviselő
e)
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i) üzleti tevékenység
felfüggesztése

I

I

NA

I

I

I

NA

I

l) bírósági felszámolási
eljárás alanya

I

I

NA

I

m) végelszámolási eljárás
alanya

I

I

NA

I

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

igazolás (mellékelni kell a
személyazonosságot igazoló
okirat nem hiteles másolatát)
a) a Kereskedelmi Kamara
által kiadott cégkivonaton
feltüntetett megjegyzés
b) saját kezűleg aláírt igazolás
c) a 445/2000. köztársasági
elnöki rendelet értelmében
kiállított, saját kezűleg aláírt
igazolás (mellékelni kell a
személyazonosságot igazoló
okirat nem hiteles másolatát)
Lásd az előző pontokat

a) az illetékes bíróság
igazolása
b) saját kezűleg aláírt igazolás
c) a 445/2000. köztársasági
elnöki rendelet értelmében
kiállított, saját kezűleg aláírt
igazolás (mellékelni kell a
személyazonosságot igazoló
okirat nem hiteles másolatát)
a) az illetékes bíróság
igazolása
b) saját kezűleg aláírt igazolás
c) a 445/2000. köztársasági
elnöki rendelet értelmében
kiállított, saját kezűleg aláírt
igazolás (mellékelni kell a
személyazonosságot igazoló
okirat nem hiteles másolatát)
a) az illetékes bíróság
igazolása
b) saját kezűleg aláírt igazolás
c) a 445/2000. köztársasági
elnöki rendelet értelmében
kiállított, saját kezűleg aláírt

a) Kereskedelmi Kamara
b) köztisztviselő
c)

A vállalkozás vezetője és jogi
képviselői

a) bíróság
b) köztisztviselő
c)

A vállalkozás vezetője és jogi
képviselői

a) bíróság
b) köztisztviselő
c)

A vállalkozás vezetője és jogi
képviselői

a) bíróság
b) köztisztviselő
c)

A vállalkozás vezetője és jogi
képviselői
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n) csődegyezség van
folyamatban

I

I

NA

igazolás (mellékelni kell a
személyazonosságot igazoló
okirat nem hiteles másolatát)
a) az illetékes bíróság
igazolása
b) saját kezűleg aláírt igazolás
c) a 445/2000. köztársasági
elnöki rendelet értelmében
kiállított, saját kezűleg aláírt
igazolás (mellékelni kell a
személyazonosságot igazoló
okirat nem hiteles másolatát)
Lásd az előző pontokat

I

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

a) bíróság
b) köztisztviselő
c)

A vállalkozás vezetője és jogi
képviselői

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]

eskü alatt tett
nyilatkozat

minősített
nyilatkozat

a) nem tett eleget a
társadalombiztosítási
járulékfizetési kötelezettségének

Rendelkezésre áll
okirat vagy
igazolás

Azon részvételre jelentkezőre vagy
ajánlattevőre vonatkozó kizáró ok,
aki:

I

NA

I

Olaszország
Az igazolás/okirat, illetve egyéb
bizonyíték megjelölése

a) Egységes járulékfizetési
igazolás
b) SOA igazolás (csak
közbeszerzési munkákhoz)
c) saját kezűleg aláírt igazolás
d) a 445/2000. köztársasági
elnöki rendelet értelmében
kiállított, saját kezűleg aláírt
igazolás (mellékelni kell a

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

a) az olasz társadalombiztosítás megyei igazgatóságai
b) a 34/2000. köztársasági elnöki rendelet értelmében
elismert szervezetek
c) köztisztviselő
d)
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személyazonosságot igazoló
okirat nem hiteles másolatát)

b) nem tett eleget az adófizetési
kötelezettségének

I

NA

I

a) SOA igazolás (csak
közbeszerzési munkákhoz)
b) saját kezűleg aláírt igazolás
c) a 445/2000. köztársasági
elnöki rendelet értelmében
kiállított, saját kezűleg aláírt
igazolás (mellékelni kell a
személyazonosságot igazoló
okirat nem hiteles másolatát)

a) a 34/2000. köztársasági elnöki rendelet értelmében
elismert szervezetek
b) köztisztviselők
c)

„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]

Azon részvételre jelentkezőre

Rendelkezésre áll

Olaszország
A bírósági nyilvántartás

Szervezet(ek)

Ezen kivonatok,

1

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

I

I

NA

NA

(illetékes igazságügyi vagy közigazgatási
szerve, közjegyzője vagy hatáskörrel
rendelkező szakmai szervezete előtt tett)
”minősített” nyilatkozat

I

eskü alatt tett nyilatkozat

b) jogerős ítélet megállapította
korrupció elkövetését

egyenértékű okirat

a) jogerős ítélet megállapította a
bűnszervezetben való részvételét

bírósági nyilvántartás kivonata

vagy ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki1:

I

I

kivonatának, az ezzel
egyenértékű okirat, illetve
egyéb bizonyíték
megjelölése

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

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

a) bírósági nyilvántartás
kivonata
b) a 252/1998. köztársasági
elnöki rendelet 10. szakasza
alapján adott tájékoztatás
c) saját kezűleg aláírt
igazolás
d) a 445/2000. köztársasági
elnöki rendelet értelmében
kiállított, saját kezűleg aláírt
igazolás (mellékelni kell a
személyazonosságot igazoló
okirat nem hiteles
másolatát)
a) bírósági nyilvántartás
kivonata
b) saját kezűleg aláírt
igazolás
c) a 445/2000. köztársasági
elnöki rendelet értelmében
kiállított, saját kezűleg aláírt
igazolás (mellékelni kell a
személyazonosságot igazoló
okirat nem hiteles

a) Igazságügyi
Minisztérium –
Központi igazságügyi
nyilvántartás és
Bírósági Iroda

Mindenki

b) prefektus
c) köztisztviselő
d)

a) Igazságügyi
Minisztérium –
Központi igazságügyi
nyilvántartás és
Bírósági Iroda

Mindenki

b) köztisztviselő
c)
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c) jogerős ítéletben csalás miatt
elmarasztalták

d) jogerős ítéletben pénzmosás
miatt elmarasztalták

e) jogerős ítéletben szakmai
magatartásával kapcsolatosan
elkövetett bűncselekmény miatt
elítélték

f) csődeljárás

I

I

I

I

I

I

I

I

NA

NA

NA

NA

I

I

I

I

másolatát)
a) bírósági nyilvántartás
kivonata
b) saját kezűleg aláírt
igazolás
c) a 445/2000. köztársasági
elnöki rendelet értelmében
kiállított, saját kezűleg aláírt
igazolás (mellékelni kell a
személyazonosságot igazoló
okirat nem hiteles
másolatát)
a) bírósági nyilvántartás
kivonata
b) a 252/1998. köztársasági
elnöki rendelet 10. szakasza
alapján adott tájékoztatás
c) saját kezűleg aláírt
igazolás
d) a 445/2000. köztársasági
elnöki rendelet értelmében
kiállított, saját kezűleg aláírt
igazolás (mellékelni kell a
személyazonosságot igazoló
okirat nem hiteles
másolatát)
a) bírósági nyilvántartás
kivonata
b) saját kezűleg aláírt
igazolás
c) a 445/2000. köztársasági
elnöki rendelet értelmében
kiállított, saját kezűleg aláírt
igazolás (mellékelni kell a
személyazonosságot igazoló
okirat nem hiteles
másolatát)
a) bírósági nyilvántartás
kivonata
b) az illetékes bíróság
igazolása

a) Igazságügyi
Minisztérium –
Központi igazságügyi
nyilvántartás és
Bírósági Iroda

Mindenki

b) köztisztviselő
c)

a) Igazságügyi
Minisztérium –
Központi igazságügyi
nyilvántartás és
Bírósági Iroda

Mindenki

b) prefektus
c) köztisztviselő
d)

a) Igazságügyi
Minisztérium –
Központi igazságügyi
nyilvántartás és
Bírósági Iroda

Mindenki

b) köztisztviselő
c)

a) Igazságügyi
Minisztérium –
Központi igazságügyi
nyilvántartás és

Mindenki
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g) felszámolási vagy
végelszámolási eljárás

I

I

NA

I

h) csődegyezség a hitelezőkkel

I

I

NA

I

c) a Kereskedelmi Kamara
által kiadott cégkivonaton
feltüntetett megjegyzés
d) saját kezűleg aláírt
igazolás
e) a 445/2000. köztársasági
elnöki rendelet értelmében
kiállított, saját kezűleg aláírt
igazolás (mellékelni kell a
személyazonosságot igazoló
okirat nem hiteles
másolatát)
a) az illetékes bíróság
igazolása
b) a Kereskedelmi Kamara
által kiadott cégkivonaton
feltüntetett megjegyzés
c) saját kezűleg aláírt
igazolás
d) a 445/2000. köztársasági
elnöki rendelet értelmében
kiállított, saját kezűleg aláírt
igazolás (mellékelni kell a
személyazonosságot igazoló
okirat nem hiteles
másolatát)
a) bírósági nyilvántartás
kivonata
b) az illetékes bíróság
igazolása
c) a Kereskedelmi Kamara
által kiadott cégkivonaton
feltüntetett megjegyzés
d) saját kezűleg aláírt
igazolás
e) a 445/2000. köztársasági
elnöki rendelet értelmében
kiállított, saját kezűleg aláírt
igazolás (mellékelni kell a
személyazonosságot igazoló
okirat nem hiteles

Bírósági Iroda
b) bíróság
c) Kereskedelmi Kamara
d) köztisztviselő
e)

a) bíróság
b) Kereskedelmi Kamara
c) köztisztviselő
d)

Mindenki

a) Igazságügyi
Minisztérium –
Központi igazságügyi
nyilvántartás és
Bírósági Iroda

Mindenki

b) bíróság
c) Kereskedelmi Kamara
d) köztisztviselő
e)
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másolatát)
a) a Kereskedelmi Kamara
által kiadott cégkivonaton
feltüntetett megjegyzés
b) saját kezűleg aláírt
igazolás
c) a 445/2000. köztársasági
elnöki rendelet értelmében
kiállított, saját kezűleg aláírt
igazolás (mellékelni kell a
személyazonosságot igazoló
okirat nem hiteles
másolatát)
Lásd az előző pontokat

i) üzleti tevékenység
felfüggesztése

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

l) bírósági felszámolási eljárás
alanya

m) végelszámolási eljárás alanya

I

I

NA

I

I

I

NA

I

a) az illetékes bíróság
igazolása
b) saját kezűleg aláírt
igazolás
c) a 445/2000. köztársasági
elnöki rendelet értelmében
kiállított, saját kezűleg aláírt
igazolás (mellékelni kell a
személyazonosságot igazoló
okirat nem hiteles
másolatát)
a) az illetékes bíróság
igazolása
b) saját kezűleg aláírt
igazolás
c) a 445/2000. köztársasági
elnöki rendelet értelmében
kiállított, saját kezűleg aláírt
igazolás (mellékelni kell a
személyazonosságot igazoló
okirat nem hiteles
másolatát)
a) az illetékes bíróság
igazolása
b) saját kezűleg aláírt

a) Kereskedelmi Kamara
b) köztisztviselő
c)

Mindenki

a) bíróság
b) köztisztviselő
c)

Mindenki

a) bíróság
b) köztisztviselő
c)

Mindenki

a) bíróság
b) köztisztviselő
c)

Mindenki
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igazolás
c) a 445/2000. köztársasági
elnöki rendelet értelmében
kiállított, saját kezűleg aláírt
igazolás (mellékelni kell a
személyazonosságot igazoló
okirat nem hiteles
másolatát)
a) az illetékes bíróság
igazolása
b) saját kezűleg aláírt
igazolás
c) a 445/2000. köztársasági
elnöki rendelet értelmében
kiállított, saját kezűleg aláírt
igazolás (mellékelni kell a
személyazonosságot igazoló
okirat nem hiteles
másolatát)
Lásd az előző pontokat

n) csődegyezség van folyamatban

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

a) bíróság
b) köztisztviselő
c)

Mindenki

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]

NA

minősített nyilatkozat

I

eskü alatt tett nyilatkozat

a) nem tett eleget a
társadalombiztosítási

Olaszország
Az igazolás/okirat, illetve egyéb bizonyíték megjelölése

Rendelkezésre áll
okirat vagy igazolás

Azon részvételre jelentkezőre
vagy ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki:

I

a) Egységes járulékfizetési igazolás
b) SOA igazolás (csak közbeszerzési munkákhoz)

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

a) az olasz társadalombiztosítás megyei
igazgatóságai
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járulékfizetési
kötelezettségének
b) nem tett eleget az adófizetési
kötelezettségeinek

I

NA

I

c) saját kezűleg aláírt igazolás
d) a 445/2000. köztársasági elnöki rendelet értelmében
kiállított, saját kezűleg aláírt igazolás (mellékelni kell a
személyazonosságot igazoló okirat nem hiteles másolatát)
a) SOA igazolás (csak közbeszerzési munkákhoz)
b) saját kezűleg aláírt igazolás
c) a 445/2000. köztársasági elnöki rendelet értelmében
kiállított, saját kezűleg aláírt igazolás (mellékelni kell a
személyazonosságot igazoló okirat nem hiteles másolatát)

b) a 34/2000. köztársasági elnöki
rendelet értelmében elismert
szervezetek
c) köztisztviselő
b) a 34/2000. köztársasági elnöki
rendelet értelmében elismert
szervezetek
c) köztisztviselők

„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
A közszervezetekre a természetes személyeknél és a jogi személyeknél feltüntetett igazolások
vonatkoznak azzal, hogy az állam vagy annak megfelelő jogalany esetében ezen igazolások nem
alkalmazhatóak, különös tekintettel az a), d), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o) pontokra.
„D” kérdőív a 2004/18/EK irányelv 52. cikkével kapcsolatban
Minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke
a) építési munkák kivitelezői részére
b) (áru)szállítók részére
c) szolgáltatók részére
Tanúsító szervezetek igazolásai
a) építési munkák kivitelezői részére

Olaszország
Annak a szervezetnek (szervezeteknek) a neve és
címe, amely(ek) részére a felvételi kérelmet kell
megküldeni
[igen/nem] Nem
[igen/nem] Nem
[igen/nem] Nem
[igen/nem]

A 34/2000. köztársasági elnöki rendelet
meghatározta a közmunkát végzők minősítési
rendszerét. Ez a köztársasági elnöki rendelet
létrehozta a részvénytársasági formában működő
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b) (áru)szállítók részére
c) szolgáltatók részére

[igen/nem]
[igen/nem]

SOA tanúsító szervezeteket, melyek tevékenységi
körébe kizárólag a szabályozási előírások alapján
végzett tanúsítás, valamint az ehhez kapcsolódó, a
cégek szervezetére, az építési vállalkozások
munkáira, operatív, műszaki és pénzügyi feltételeire
vonatkozó műszaki ellenőrzés végrehajtása tartozik.
Nem
Nem

„E” kérdőív: A fenti kérdésekkel foglalkozó kapcsolattartási hely:
Név
Szervezet
Cím
Telefon
Fax
E-mail

Olaszország
Bergamotto Fausta
Lalloni Maria Grazia
A Minisztertanács Elnöksége – Közösségi Politikák Minisztériuma
Piazza Nicosia 20, Róma
06 6779 5215
06 6779 5121
06 6779 5277
f.bergamotto@palazzochigi.it
m.lalloni@palazzochigi.it
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SPANYOL KIRÁLYSÁG
Természetes személyek – 1.
„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]
Rendelkezésre áll

(illetékes igazságügyi vagy közigazgatási
szerve, közjegyzője vagy hatáskörrel
rendelkező szakmai szervezete előtt tett)
„minősített” nyilatkozat

eskü alatt tett nyilatkozat

egyenértékű okirat

bírósági nyilvántartás kivonata

Azon részvételre
jelentkezőre vagy
ajánlattevőre
vonatkozó kizáró ok,
aki1:

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

a) jogerős ítélet
megállapította a
bűnszervezetben való
részvételét

I

I

b) jogerős ítélet
megállapította
korrupció elkövetését

I

I

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

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

A cégnek a szerződéskötő
hatóság előtt vagy az illetékes
igazságügyi vagy
közigazgatási szerv, ill.
közjegyző előtt tett
nyilatkozata
A cégnek a szerződéskötő
hatóság előtt vagy az illetékes
igazságügyi vagy
közigazgatási szerv, ill.

A cég

A cég

Az a-d) pontokkal kapcsolatos meghatározásokról lásd a 2004/18/EK irányelv 45. cikkét!
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c) jogerős ítéletben
csalás miatt
elmarasztalták

I

I

d) jogerős ítéletben
pénzmosás miatt
elmarasztalták

I

I

e) jogerős ítéletben
szakmai
magatartásával
kapcsolatosan
elkövetett
bűncselekmény miatt
elítélték
f) csődeljárás

I

I

I

I

g) felszámolási vagy
végelszámolási eljárás

I

I

h) csődegyezség a
hitelezőkkel

I

I

i) üzleti tevékenység
felfüggesztése

I

I

közjegyző előtt tett
nyilatkozata
A cégnek a szerződéskötő
hatóság előtt vagy az illetékes
igazságügyi vagy
közigazgatási szerv, ill.
közjegyző előtt tett
nyilatkozata
A cégnek a szerződéskötő
hatóság előtt vagy az illetékes
igazságügyi vagy
közigazgatási szerv, ill.
közjegyző előtt tett
nyilatkozata
A cégnek a szerződéskötő
hatóság előtt vagy az illetékes
igazságügyi vagy
közigazgatási szerv, ill.
közjegyző előtt tett
nyilatkozata
A cégnek a szerződéskötő
hatóság előtt vagy az illetékes
igazságügyi vagy
közigazgatási szerv, ill.
közjegyző előtt tett
nyilatkozata
A cégnek a szerződéskötő
hatóság előtt vagy az illetékes
igazságügyi vagy
közigazgatási szerv, ill.
közjegyző előtt tett
nyilatkozata
A cégnek a szerződéskötő
hatóság előtt vagy az illetékes
igazságügyi vagy
közigazgatási szerv, ill.
közjegyző előtt tett
nyilatkozata
A cégnek a szerződéskötő
hatóság előtt vagy az illetékes

A cég

A cég

A cég

A cég

A cég

A cég

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

I

I

k) csődeljárás alanya

I

I

l) bírósági felszámolási
eljárás alanya

I

I

m) végelszámolási
eljárás alanya

I

I

n) csődegyezség van
folyamatban

I

I

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

I

I

igazságügyi vagy
közigazgatási szerv, ill.
közjegyző előtt tett
nyilatkozata
A cégnek a szerződéskötő
hatóság előtt vagy az illetékes
igazságügyi vagy
közigazgatási szerv, ill.
közjegyző előtt tett
nyilatkozata
A cégnek a szerződéskötő
hatóság előtt vagy az illetékes
igazságügyi vagy
közigazgatási szerv, ill.
közjegyző előtt tett
nyilatkozata
A cégnek a szerződéskötő
hatóság előtt vagy az illetékes
igazságügyi vagy
közigazgatási szerv, ill.
közjegyző előtt tett
nyilatkozata
A cégnek a szerződéskötő
hatóság előtt vagy az illetékes
igazságügyi vagy
közigazgatási szerv, ill.
közjegyző előtt tett
nyilatkozata
A cégnek a szerződéskötő
hatóság előtt vagy az illetékes
igazságügyi vagy
közigazgatási szerv, ill.
közjegyző előtt tett
nyilatkozata
A cégnek a szerződéskötő
hatóság előtt vagy az illetékes
igazságügyi vagy
közigazgatási szerv, ill.
közjegyző előtt tett
nyilatkozata

A cég

A cég

A cég

A cég

A cég

A cég
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A további okokat lásd az alábbi honlapon:
http://documentacion.meh.es/doc/Patrimonio/Junta%20Consultiva/Prohibicion%20de%20contratar.pdf
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]
Spanyol Királyság
Rendelkezésre áll
minősített
nyilatkozat

eskü alatt tett
nyilatkozat

okirat vagy
igazolás

Azon részvételre jelentkezőre
vagy ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki:

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

Hatósági igazolás arról, hogy a
vállalkozás a kiállítás keltéig
eleget tett minden
társadalombiztosítási
járulékfizetési kötelezettségének

Országos Társadalombiztosítási Pénztár

b) nem tett eleget az adófizetési
kötelezettségének

I

Hatósági igazolás arról, hogy a
vállalkozás a kiállítás keltéig
eleget tett minden adófizetési
kötelezettségének

Országos Adóhivatal vagy — adott esetben — Álava
Önkormányzata, Guipúzcoa Önkormányzata, Vizcaya
Önkormányzata vagy Navarra Kormánya, a területükön
székhellyel rendelkező vállalkozások tekintetében

Jogi személyek – 1.
„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]
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Spanyol Királyság
Rendelkezésre áll
(illetékes igazságügyi vagy közigazgatási
szerve, közjegyzője vagy hatáskörrel
rendelkező szakmai szervezete előtt tett)
”minősített” nyilatkozat

eskü alatt tett nyilatkozat

egyenértékű okirat

bírósági nyilvántartás kivonata

Azon részvételre
jelentkezőre vagy
ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki1:

a) jogerős ítélet
megállapította a
bűnszervezetben való
részvételét

I

I

b) jogerős ítélet
megállapította korrupció
elkövetését

I

I

1

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

A cégnek a szerződéskötő
hatóság előtt vagy az
illetékes igazságügyi vagy
közigazgatási szerv, ill.
közjegyző előtt tett
nyilatkozata
A cégnek a szerződéskötő
hatóság előtt vagy az
illetékes igazságügyi vagy
közigazgatási szerv, ill.
közjegyző előtt tett
nyilatkozata

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 cég

A cég

Az a-d) pontokkal kapcsolatos meghatározásokról lásd a 2004/18/EK irányelv 45. cikkét!
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c) jogerős ítéletben csalás
miatt elmarasztalták

I

I

d) jogerős ítéletben
pénzmosás miatt
elmarasztalták

I

I

e) jogerős ítéletben
szakmai magatartásával
kapcsolatosan elkövetett
bűncselekmény miatt
elítélték

I

I

f) csődeljárás

I

I

g) felszámolási vagy
végelszámolási eljárás

I

I

h) csődegyezség a
hitelezőkkel

I

I

i) üzleti tevékenység
felfüggesztése

I

I

A cégnek a szerződéskötő
hatóság előtt vagy az
illetékes igazságügyi vagy
közigazgatási szerv, ill.
közjegyző előtt tett
nyilatkozata
A cégnek a szerződéskötő
hatóság előtt vagy az
illetékes igazságügyi vagy
közigazgatási szerv, ill.
közjegyző előtt tett
nyilatkozata
A cégnek a szerződéskötő
hatóság előtt vagy az
illetékes igazságügyi vagy
közigazgatási szerv, ill.
közjegyző előtt tett
nyilatkozata
A cégnek a szerződéskötő
hatóság előtt vagy az
illetékes igazságügyi vagy
közigazgatási szerv, ill.
közjegyző előtt tett
nyilatkozata
A cégnek a szerződéskötő
hatóság előtt vagy az
illetékes igazságügyi vagy
közigazgatási szerv, ill.
közjegyző előtt tett
nyilatkozata
A cégnek a szerződéskötő
hatóság előtt vagy az
illetékes igazságügyi vagy
közigazgatási szerv, ill.
közjegyző előtt tett
nyilatkozata
A cégnek a szerződéskötő
hatóság előtt vagy az
illetékes igazságügyi vagy
közigazgatási szerv, ill.
közjegyző előtt tett

A cég

A cég

A cég

A cég

A cég

A cég

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

I

I

k) csődeljárás alanya

I

I

l) bírósági felszámolási
eljárás alanya

I

I

m) végelszámolási eljárás
alanya

I

I

n) csődegyezség van
folyamatban

I

I

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

I

I

nyilatkozata
A cégnek a szerződéskötő
hatóság előtt vagy az
illetékes igazságügyi vagy
közigazgatási szerv, ill.
közjegyző előtt tett
nyilatkozata
A cégnek a szerződéskötő
hatóság előtt vagy az
illetékes igazságügyi vagy
közigazgatási szerv, ill.
közjegyző előtt tett
nyilatkozata
A cégnek a szerződéskötő
hatóság előtt vagy az
illetékes igazságügyi vagy
közigazgatási szerv, ill.
közjegyző előtt tett
nyilatkozata
A cégnek a szerződéskötő
hatóság előtt vagy az
illetékes igazságügyi vagy
közigazgatási szerv, ill.
közjegyző előtt tett
nyilatkozata
A cégnek a szerződéskötő
hatóság előtt vagy az
illetékes igazságügyi vagy
közigazgatási szerv, ill.
közjegyző előtt tett
nyilatkozata
A cégnek a szerződéskötő
hatóság előtt vagy az
illetékes igazságügyi vagy
közigazgatási szerv, ill.
közjegyző előtt tett
nyilatkozata

A cég

A cég

A cég

A cég

A cég

A cég

A további okokat lásd az alábbi honlapon:
http://documentacion.meh.es/doc/Patrimonio/Junta%20Consultiva/Prohibicion%20de%20contratar.pdf
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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]
Spanyol 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

minősített nyilatkozat

eskü alatt tett nyilatkozat

okirat vagy igazolás

- egyéb bizonyítékot igazolják

a) nem tett eleget a
társadalombiztosítási
járulékfizetési kötelezettségének

I

Hatósági igazolás arról, hogy a vállalkozás a kiállítás
keltéig eleget tett minden társadalombiztosítási
járulékfizetési kötelezettségének

Országos Társadalombiztosítási
Pénztár

b) nem tett eleget az adófizetési
kötelezettségeinek

I

Hatósági igazolás arról, hogy a vállalkozás a kiállítás
keltéig eleget tett minden adófizetési kötelezettségének

Országos Adóhivatal vagy — adott
esetben — Álava Önkormányzata,
Guipúzcoa Önkormányzata, Vizcaya
Önkormányzata vagy Navarra
Kormánya, a területükön székhellyel
rendelkező vállalkozások
tekintetében

„C” kérdőív: Közszervezetek
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
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[Az üres helyeket I(gen)-nel vagy N(em)-mel vagy NA (nem alkalmazható)-val kell jelölni]
Spanyol Királyság
Azon részvételre jelentkezőre
vagy ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki1:

Rendelkezésre áll

bírósági nyilvántartás
kivonata

egyenértékű okirat

eskü alatt tett nyilatkozat

(illetékes igazságügyi vagy
közigazgatási szerve,
közjegyzője vagy hatáskörrel
rendelkező szakmai
szervezete előtt tett)
„minősített” nyilatkozat

a) jogerős ítélet megállapította a
bűnszervezetben való részvételét

NA

NA

NA

NA

b) jogerős ítélet megállapította
korrupció elkövetését

NA

NA

NA

NA

c) jogerős ítéletben csalás miatt
elmarasztalták

NA

NA

NA

NA

d) jogerős ítéletben pénzmosás
miatt elmarasztalták

NA

NA

NA

NA

e) jogerős ítéletben szakmai
magatartásával kapcsolatosan
elkövetett bűncselekmény miatt
elítélték

NA

NA

NA

NA

f) csődeljárás

NA

NA

NA

NA

1

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
közszervezet, aki
képviseleti, döntési vagy
ellenőrzési joggal
rendelkezik?

Az a-d) pontokkal kapcsolatos meghatározásokról lásd a 2004/18/EK irányelv 45. cikkét!
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g) felszámolási vagy
végelszámolási eljárás

NA

NA

NA

NA

h) csődegyezség a hitelezőkkel

NA

NA

NA

NA

i) üzleti tevékenység
felfüggesztése

NA

NA

NA

NA

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

NA

NA

NA

NA

k) csődeljárás alanya

NA

NA

NA

NA

l) bírósági felszámolási eljárás
alanya

NA

NA

NA

NA

m) végelszámolási eljárás alanya

NA

NA

NA

NA

n) csődegyezség van folyamatban

NA

NA

NA

NA

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

NA

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]
Spanyol Királyság
Rendelkezésre áll
minősített
nyilatkozat

eskü alatt tett
nyilatkozat

okirat vagy
igazolás

Azon részvételre jelentkezőre
vagy ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki:

Az igazolás/okirat, illetve egyéb
bizonyíték megjelölése

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

186

a) nem tett eleget a
társadalombiztosítási
járulékfizetési kötelezettségének

NA

NA

NA

b) nem tett eleget az adófizetési
kötelezettségeinek

NA

NA

NA

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

Igen

Gazdasági és Pénzügyminisztérium.
Közbeszerzési Egyeztető Tanács

b) (áru)szállítók részére

Nem

c) szolgáltatók részére

Igen (1)

Gazdasági és Pénzügyminisztérium.
Közbeszerzési Egyeztető Tanács

a) építési munkák kivitelezői részére

Igen

Gazdasági és Pénzügyminisztérium. Minősített
vállalkozások hivatalos nyilvántartása (2)

b) (áru)szállítók részére

Nem

c) szolgáltatók részére

Igen (1)

Minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke

Gazdasági és Pénzügyminisztérium. Minősített
vállalkozások hivatalos nyilvántartása (2)

1. Kivéve a 2004/18/EK irányelv II. mellékletének 6., 8., 9., 10., 11. és 12. kategóriáját.
2. Lásd az alábbi internetes honlapokat:

Építési megbízások: https://serviciosweb.meh.es/apps/contratistas/FiltroObrasGen.asp
Szolgáltatási megbízások: https://serviciosweb.meh.es/apps/contratistas/FiltroObrasGen.asp
„E” kérdőív: A fenti kérdésekkel foglalkozó kapcsolattartási hely:
Spanyol Királyság
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Név
Szervezet
Cím
Telefon
Fax
E-mail

Gazdasági és Pénzügyminisztérium. Közbeszerzési Egyeztető Tanács
28030 Madrid, Infanta Mercedes 31.
+ 34 914 430 950
+ 34 915 756 765
mailto:sjcaa@meh.es

SVÉDORSZÁG
Kérdőív az EU közbeszerzési irányelveinek megfelelő igazolásokról
„A” kérdőív: Természetes személyek
A 1. Kizáró okok hiányának igazolása természetes személyek esetében bírósági nyilvántartásokkal
vagy egyenértékű okiratokkal
[Az üres helyeket Y(es)-el vagy N(o)-val vagy NA (nem alkalmazható)-val kell jelölni]
(Svédország)
Azon részvételre
jelentkezőre vagy

1

Rendelkezésre áll

A bírósági nyilvántartás
kivonatának, az ezzel egyenértékű

Szervezetek, amelyek

Ezen kivonatok, okiratok, vagy
a kizáró okok hiányát igazoló

Az a-d) pontokkal kapcsolatos definíciókat illetően ld. 2004/18/EK irányelv 45. cikk.
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(illetékes igazságügyi vagy közigazgatási szerve,
közjegyzője vagy hatáskörrel rendelkező
szakmai szervezete előtt tett) “minősített”
nyilatkozat

eskü alatt tett nyilatkozat

bírósági nyilvántartás kivonata

egyenértékű okirat

ajánlattevőre
vonatkozó kizáró
ok, aki/akit/akinél1:

a) jogerős ítélet
megállapította a
bűnszervezetben
való részvételét

N
A

b) jogerős ítélet
megállapította
korrupció
elkövetését

Y

Kivonat a bűnügyi nyilvántartásból

Országos Rendőr-főkapitányság

Y

c) jogerős ítéletben
csalás miatt
elmarasztalták

Y

Kivonat a bűnügyi nyilvántartásból

Országos Rendőr-főkapitányság

Y

d) jogerős ítéletben
pénzmosás miatt
elmarasztalták

Y

Kivonat a bűnügyi nyilvántartásból

Országos Rendőr-főkapitányság

Y

e) jogerős ítéletben
szakmai
tevékenységével
kapcsolatosan
elkövetett
bűncselekmény
miatt elítélték

Y

Kivonat a bűnügyi nyilvántartásból

Országos Rendőr-főkapitányság

Y

okiratnak, illetve egyéb
bizonyítéknak a megjelölése

- a bírósági nyilvántartás vagy az egyéb
okirat kiadására jogosultak, illetve
- a kizáró ok hiányának egyéb módon történő
igazolására jogosultak, mint az eskü alatt tett
nyilatkozat vagy a „minősített” nyilatkozat

egyéb bizonyítékok a
cégvezetőkre vonatkoznak,
vagy bármely természetes
személyre, aki képviseleti,
döntési vagy ellenőrzési joggal
rendelkezik?
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f) csődeljárás alatt
áll
g) felszámolásivagy
végelszámolási
eljárás alatt áll

Y

Kivonat a csődnyilvántartásból

Y

Adat
1./ az ingatlankezelésről szóló
792/1977. törvény szerinti
lakóingatlan vagy

Y

2./ az egyes elektromos
létesítmények különleges kezeléséről
szóló 875/2004. törvény szerinti
elektromos létesítmények
zárolásáról

Cégbíróság

Y
Y

1./ Földhivatal

2./ Energiaügyi Hivatal

h) csődegyezséget
kötött a
hitelezőkkel
i) üzleti
tevékenységét
felfüggesztette

N
A
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j) az f-i) pontok
tekintetében a
nemzeti
jogszabályok
szerinti hasonló
eljárás alatt áll

Y

A foglalkoztatási tilalomról szóló
436/1986. törvény szerint az
általános és ideiglenes foglalkoztatási
tilalomra vonatkozó adat a
foglalkoztatási tilalmak
nyilvántartásából

Cégbíróság

Betéti társaság esetében: betéti
társaság beltagja.
Más gazdasági társaság
esetében: üzlettárs
Részvénytársaság és
biztosítótársaság esetében:
igazgatósági tag és helyettes
igazgatósági tag, valamint
ügyvezető és ügyvezetőhelyettes
Bankrészvénytársaság,
takarékpénztár és gazdálkodó
szervezet esetében: vezetőségi
tag és vezetőségi póttag.
Svédországi székhellyel működő
európai gazdálkodási
érdekcsoportosulás esetében:
vállalatvezető
Svédországi székhellyel működő
európai társaság és európai
együttműködés
(szövetkezet)esetében:
igazgatósági, vezetőségi vagy
felügyeleti szervhez tartozó tag
és póttag:, valamint ügyvezető és
ügyvezető-helyettes,
a kérdés az, hogy
bűncselekményt követett-e el
szakmai tevékenysége keretében,
vagy pedig rendelkezett-e
valamilyen jogállással az adó,
vám, illetve járulék
megfizetésének elmulasztásakor
vagy a jogi személy csődbe
jutásakor.
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A szakmai tevékenységre
vonatkozó tilalom arra is
vonatkozik, aki más
minőségében ténylegesen
irányított valamely szakmai
tevékenységet, vagy pedig
nyilvánosan annak a szerepében
lép fel, aki felelős valamely
szakmai tevékenységért.
Kizárólag iparűző

A cégátszervezésről szóló 764/1996.
törvény szerinti cégátszervezési adat

Y
Végrehajtó hatóság
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k) csődeljárás
alanya

Y

Csődbejelentés

Az ajánlattevő vagy az ajánlatkérő lakóhelye
szerint illetékes járásbíróság

Y

Y

A cégátszervezésről szóló 764/1996.
törvény szerinti cégátszervezési
kérelem

Az ajánlattevő vagy az ajánlatkérő lakóhelye
szerint illetékes járásbíróság

Kizárólag iparűző

l)
bírósági
felszámolási eljárás
alanya
m) végelszámolási
eljárás alanya
n) csődegyezség
van folyamatban
o) a k-n) pontok
tekintetében a
nemzeti
jogszabályok
szerinti hasonló
eljárás alanya
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A 2. A természetes személyekre irányadó egyéb kizáró okok
[Az üres helyeket Y(es)-el vagy N(o)-val vagy NA (nem alkalmazható)-val kell jelölni]
(Svédország)
Rendelkezésre áll

Y

b) nem tett eleget az
adófizetési
kötelezettségeinek

Y

minősített
nyilatkozat

a) nem tett eleget a
társadalombiztosítási
járulékfizetési
kötelezettségeinek

eskü alatt tett
nyilatkozat

okirat vagy
igazolás

Azon részvételre
jelentkezőre vagy
ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki:

Az igazolás/okirat, illetve egyéb bizonyíték
megjelölése

Szervezetek, amelyek
- az okiratot/igazolást kiállítják, vagy
- az egyéb bizonyítékot igazolják

Közbeszerzés esetén adatok bekérése (SKV 4820.
űrlap)

Adóhivatal
Végrehajtó hatóság

Közbeszerzés esetén adatok bekérése (SKV 4820.
űrlap)

Adóhivatal
Végrehajtó hatóság

„B” kérdőív: Jogi személyek
B1. A kizáró okok hiányának igazolása jogi személyek esetében bírósági nyilvántartásokkal vagy
egyenértékű okiratokkal
[Az üres helyeket Y(es)-el vagy N(o)-val vagy NA (nem alkalmazható)-val kell jelölni]
(Svédország)
Azon részvételre
jelentkezőre vagy

Rendelkezésre áll

A bírósági nyilvántartás
kivonatának, az ezzel egyenértékű

Szervezetek, amelyek

Ezen kivonatok, okiratok, vagy
a kizáró okok hiányát igazoló
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b) jogerős ítélet
megállapította
korrupció
elkövetését

N
A

c) jogerős ítéletben
csalás miatt
elmarasztalták

N
A

d) jogerős ítéletben
pénzmosás miatt
elmarasztalták

N
A

1

(illetékes igazságügyi vagy közigazgatási szerve,
közjegyzője vagy hatáskörrel rendelkező
szakmai szervezete előtt tett) “minősített”
nyilatkozat

N
A

eskü alatt tett nyilatkozat

bírósági nyilvántartás kivonata

a) jogerős ítélet
megállapította a
bűnszervezetben
való részvételét

egyenértékű okirat

ajánlattevőre
vonatkozó kizáró
ok,
amely/amelyet/ame
lynél/1:

okiratnak, illetve egyéb
bizonyítéknak a megjelölése

- a bírósági nyilvántartás vagy az egyéb
okirat kiadására jogosultak, illetve
- a kizáró ok hiányának egyéb módon történő
igazolására jogosultak, mint az eskü alatt tett
nyilatkozat vagy a „minősített” nyilatkozat

egyéb bizonyítékok a
cégvezetőkre vonatkoznak
vagy bármely jogi személyre,
amely képviseleti, döntési vagy
ellenőrzési joggal rendelkezik?

Az a-d) pontokkal kapcsolatos definíciókat illetően ld. 2004/18/EK irányelv 45. cikk.
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e) jogerős ítéletben
szakmai
tevékenységével
kapcsolatosan
elkövetett
bűncselekmény
miatt elítélték

N
A

f) csődeljárás alatt
áll

Y

a./ kivonat a cégnyilvántartásból

a./ Cégbíróság

b./ kivonat a cégnyilvántartásból
Y

g) felszámolásivégelszámolási
eljárás alatt áll

Y

b./ Tartományi elnökség

a./ Felszámolási adat

a./ Cégbíróság vagy az illetékes alapítványok,
tartományi elnökség

b./ Alapítványok (intézmények)
a./ a fenti a./ és a b./ értelmében.
b./

b./ Adat az
b./

Y
1./ az ingatlankezelésről szóló
792/1977. törvény szerinti
lakásingatlan vagy
Y

a./ Részvénytársaság, gazdasági
egyesülés, lakásjogi egyesülés,
termelőszövetkezet, szövetkezeti
lakásbérleti egyesülés,
lakásszövetkezet, gazdasági
társaság, betéti társaság,
egyszerű társaságok, kulturális
társaság, európai gazdasági
érdekcsoportosulás,
viszontbiztosító társaság,
biztosítótársaság Európatársaság

2./ az egyes elektromos
létesítmények különleges kezeléséről
szóló 875/2004. törvény szerinti
elektromos létesítmények
zárolásáról

1./ a lakóingatlan tulajdonosa
1./ Földhivatal
2./ az elektromos létesítmény
tulajdonosa
2./ Energiaügyi Hivatal
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h) csődegyezséget
kötött a
hitelezőkkel

Y

Adat a munkaadó és a munkavállaló
közötti megegyezésről

a./ Cégbíróság vagy
b./ az illetékes alapítványok, tartományi
elnökség

a./ Részvénytársaság, gazdasági
egyesülés, lakásjogi egyesülés,
termelőszövetkezet, szövetkezeti
lakásbérleti egyesülés,
lakásszövetkezet, gazdasági
társaság, betéti társaság,
egyszerű társaságok, kulturális
társaság, európai gazdasági
érdekcsoportosulás,
viszontbiztosító társaság,
biztosítótársaság és Európatársaság
b./ Alapítványok (intézmények)

i) üzleti
tevékenységét
felfüggesztette
j) a f-i) pontok
tekintetében a
nemzeti
jogszabályok
szerinti hasonló
eljárás alanya

Y

A cégátszervezésről szóló 764/1996.
törvény szerinti cégátszervezési adat

Cégbíróság vagy az illetékes alapítványok,
tartományi elnökség

Alapítványok (intézmények)

Adat alapítvány megszüntetéséről

Y

Részvénytársaság, gazdasági
egyesülés, lakásjogi egyesülés,
termelőszövetkezet, szövetkezeti
lakásbérleti egyesülés,
lakásszövetkezet, gazdasági
társaság, betéti társaság,
egyszerű társaságok, kulturális
társaság, európai gazdasági
érdekcsoportosulás és Európatársaság

Tartományi elnökség
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k) csődeljárás
alanya

Y

Csődbejelentés

Az ajánlattevő vagy az ajánlatkérő lakóhelye
szerint illetékes járásbíróság

l) bírósági
felszámolási eljárás
alanya

Y

Csődbejelentés

Az ajánlattevő vagy az ajánlatkérő lakóhelye
szerint illetékes járásbíróság

Y

A cégátszervezésről szóló 764/1996.
törvény szerinti cégátszervezési adat

Cégbíróság vagy az illetékes alapítványok,
tartományi elnökség

a./ Részvénytársaság, gazdasági
egyesülés, lakásjogi egyesülés,
termelőszövetkezet, szövetkezeti
lakásbérleti egyesülés,
lakásszövetkezet, gazdasági
társaság, betéti társaság,
egyszerű társaságok, kulturális
társaság, európai gazdasági
érdekcsoportosulás,
viszontbiztosító társaság,
biztosítótársaság, Európatársaság és alapítványok
(intézmények)
Részvénytársaság, gazdasági
egyesülés, lakásjogi egyesülés,
termelőszövetkezet, szövetkezeti
lakásbérleti egyesülés,
lakásszövetkezet, gazdasági
társaság, betéti társaság,
egyszerű társaságok, kulturális
társaság, európai gazdasági
érdekcsoportosulás,
viszontbiztosító társaság,
biztosítótársaság, Európatársaság és alapítványok
(intézmények)

m) végelszámolási
eljárás alanya
n) csődegyezség
van folyamatban
o) a k-n) pontok
tekintetében a
nemzeti
jogszabályok
szerinti hasonló
eljárás alanya

198

B 2. A jogi személyekre irányadó egyéb kizáró okok
[Az üres helyeket Y(es)-el vagy N(o)-val vagy NA (nem alkalmazható)-val kell jelölni]
(Svédország)
Rendelkezésre áll

Y

b) nem tett eleget az
adófizetési
kötelezettségeinek

Y

minősített
nyilatkozat

a) nem tett eleget a
társadalombiztosítási
járulékfizetési
kötelezettségeinek

eskü alatt tett
nyilatkozat

okirat vagy
igazolás

Azon részvételre
jelentkezőre vagy
ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, amely:

Az igazolás/okirat, illetve egyéb bizonyíték
megjelölése

Szervezetek, amelyek
- az okiratot/igazolást kiállítják, vagy
- az egyéb bizonyítékot igazolják

Közbeszerzés esetén adatok bekérése (SKV 4820.
űrlap)

Adóhivatal
Végrehajtó hatóság

Közbeszerzés esetén adatok bekérése (SKV 4820.
űrlap)

Adóhivatal
Végrehajtó hatóság

„C” kérdőív: Közjogi szervezetek
C1. A kizáró okok hiányának igazolása közjogi szervezetek (hatóságok vagy a 2004/18/EGK irányelv
1. cikk (9) bekezdése értelmében közjogi intézmények, feltéve, hogy a „B” kérdőív szerint nem
minősülnek jogi személyeknek)
esetében bírósági nyilvántartásokkal vagy egyenértékű okiratokkal
[Az üres helyeket Y(es)-el vagy N(o)-val vagy NA (nem alkalmazható)-val kell jelölni]
[Tagállam, illetve ahol így értelmezhető, a Tagállam egysége]
Azon részvételre
jelentkezőre vagy

Rendelkezésre áll

A bírósági nyilvántartás
kivonatának, az ezzel egyenértékű

Szervezetek, amelyek

Ezen kivonatok, okiratok, vagy
a kizáró okok hiányát igazoló
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(illetékes igazságügyi vagy közigazgatási szerve,
közjegyzője vagy hatáskörrel rendelkező
szakmai szervezete előtt tett) “minősített”
nyilatkozat

eskü alatt tett nyilatkozat

egyenértékű okirat

bírósági nyilvántartás kivonata

ajánlattevőre
vonatkozó kizáró
ok,
amely/amelyet/ame
lynél1:

okiratnak, illetve egyéb
bizonyítéknak a megjelölése

- a bírósági nyilvántartás vagy az egyéb
okirat kiadására jogosultak, illetve
- a kizáró ok hiányának egyéb módon történő
igazolására jogosultak, mint az eskü alatt tett
nyilatkozat vagy a „minősített” nyilatkozat

egyéb bizonyítékok a
cégvezetőkre vonatkoznak
vagy bármely közjogi
szervezetre, amely képviseleti,
döntési vagy ellenőrzési joggal
rendelkezik?

a) jogerős ítélet
megállapította a
bűnszervezetben
való részvételét
b) jogerős ítélet
megállapította
korrupció
elkövetését
c) jogerős ítéletben
csalás miatt
elmarasztalták
d) jogerős ítéletben
pénzmosás miatt
elmarasztalták

1

Az a-d) pontokkal kapcsolatos definíciókat illetően ld. 2004/18/EK irányelv 45. cikk.
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e) jogerős ítéletben
szakmai
tevékenységével
kapcsolatosan
elkövetett
bűncselekmény
miatt elítélték
f) csődeljárás alatt
áll
g) felszámolásivégelszámolási
eljárás alatt áll
h) csődegyezséget
kötött a
hitelezőkkel
i) üzleti
tevékenységét
felfüggesztette
j) az f-i) pontok
tekintetében a
nemzeti
jogszabályok
szerinti hasonló
eljárás alanya
k) csődeljárás
alanya
l) bírósági
felszámolási eljárás
alanya
m) végelszámolási
eljárás alanya
n) csődegyezség
van folyamatban
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o) a k-n) pontok
tekintetében a
nemzeti
jogszabályok
szerinti hasonló
eljárás alanya

202

C 2. A közjogi szervezetekre (hatóságok vagy a 2004/18/EK irányelv 1. cikk (9) bekezdése
értelmében közjogi intézmények, feltéve, hogy a „B” kérdőív szerint nem minősülnek jogi
személyeknek) irányadó egyéb kizáró okok
[Az üres helyeket Y(es)-el vagy N(o)-val vagy NA (nem alkalmazható)-val kell jelölni]
[Tagállam, illetve ahol így értelmezhető, a Tagállam egysége]
Rendelkezésre áll
minősített
nyilatkozat

eskü alatt tett
nyilatkozat

okirat vagy
igazolás

Azon részvételre
jelentkezőre vagy
ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, amely:

Az igazolás/okirat, illetve egyéb bizonyíték
megjelölése

Szervezetek, amelyek
- az okiratot/igazolást kiállítják, vagy
- az egyéb bizonyítékot igazolják

a) nem tett eleget a
társadalombiztosítási
járulékfizetési
kötelezettségeinek
b) nem tett eleget az
adófizetési
kötelezettségeinek
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„D” kérdőív a 2004/18/EK irányelv 52. cikkével kapcsolatban
(Svédország)
Minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke

Annak a szervezetnek (illetve azoknak a szervezeteknek) a neve és címe, amely(ek) részére a
felvétel iránti kérelmet kell megküldeni

a) építési beruházások kivitelezői részére

[nem]

b) (áru) szállítók részére

[nem]

c) szolgáltatatók részére

[nem]

Tanúsító szervezetek igazolásai
a) építési beruházások kivitelezői részére

[nem]

b) (áru) szállítók részére

[nem]

c) szolgáltatatók részére

[nem]

„E” kérdőív: A fenti kérdésekkel foglalkozó kapcsolattartó:
(Svédország)
Név
Szervezet
Cím
Telefon
Fax
E-mail

Camilla Graf Morin
Versenyhivatal, Közbeszerzési Osztály – Konkurrensverket, Avdelningen för offentlig upphandling
SE-103 85 Stockholm
+ 46 8 700 16 00
+ 46 8 24 55 43
camilla.graf.morin@kkv.se

204

SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG
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]
Azon részvételre
jelentkezőre vagy

1

Rendelkezésre áll

Szlovák Köztársaság
A bírósági nyilvántartás
kivonatának, az ezzel

Szervezet(ek)
Ezen kivonatok, okiratok, vagy a
- a bírósági nyilvántartás vagy kizáró okok hiányát igazoló egyéb

Az a-d) pontokkal kapcsolatos definíciókat illetően ld. 2004/18/EK irányelv 45. cikk
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b) jogerős ítélet
megállapította korrupció
elkövetését

I

c) jogerős ítéletben csalás
miatt elmarasztalták
d) jogerős ítéletben
pénzmosás miatt
elmarasztalták
e) jogerős ítéletben szakmai

I

(illetékes igazságügyi vagy
közigazgatási szerve, közjegyzője vagy
hatáskörrel rendelkező szakmai
szervezete előtt tett) „minősített”
nyilatkozat

I

eskü alatt tett nyilatkozat

a) jogerős ítélet
megállapította a
bűnszervezetben való
részvételét

egyenértékű okirat

bírósági nyilvántartás kivonata

ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki1:

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

Egységes formanyomtatvány: „Register trestov Generálnej
„Žiadosťo výpis z registra
prokuratúry Slovenskej
republiky” trestov”.
A Szlovák Köztársaság
„Büntetlen előélet” igazolása
az alábbi bélyegzőlenyomattal: Bratislavai (Pozsonyi) Legfőbb
Ügyészségének bűnügyi
„Nemá záznam v Registri
nyilvántartása.
trestov GP SR”
A kérvény az 55 kerületi
ügyészség bármelyikéhez
benyújtható
(www.genpro.gov.sk) vagy az
adott nyilvántartást vezető
helyhatóságon.
A fentieknek megfelelően
„Register trestov Generálnej
prokuratúry Slovenskej
republiky” - a fentieknek
megfelelően
A fentieknek megfelelően
A fentieknek megfelelően

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

A nemzeti jog szerint bármilyen
tisztségű természetes személyre
vonatkozik.

A fentieknek megfelelően

A fentieknek megfelelően

I

A fentieknek megfelelően

A fentieknek megfelelően

A fentieknek megfelelően

I

A fentieknek megfelelően

A fentieknek megfelelően

A fentieknek megfelelően
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magatartásával
kapcsolatosan elkövetett
bűncselekmény miatt
elítélték
f) csődeljárás

I

g) felszámolási vagy
végelszámolási eljárás

I

h) csődegyezség a
hitelezőkkel
i) üzleti tevékenység
felfüggesztése

I
I

Megerősítés (nincs egységes
formanyomtatvány).

A vonatkozó megerősítéseket a
csődeljárásról és a
cégátalakításról szóló 7/2005.
törvény 2006. január 1-jei
hatálybalépése óta a vonatkozó
kerületi székhely (Bratislava,
Trnava, Trenčín, Nitra, Žilina,
Banská Bystrica, Košice és
Prešov) szerint illetékes
„Okresný súd” — kerületi
bíróság állítja ki. Azonban a
2006. január 1. előtt megkezdett
csődeljárásokra vonatkozóan a
megfelelő regionális székhely
szerint illetékes regionális
bíróságok (Krajský súd) a
megfelelő szervezetek.
Megerősítés (nincs egységes
A 8 kerületi bíróságok
formanyomtatvány).
valamelyike adja ki -cégjegyzék
www.orsr.sk
A fentieknek megfelelően
A fentieknek megfelelően

A nemzeti jog szerint bármilyen
tisztségű természetes személyre
vonatkozik.

Bármilyen tisztségű természetes
személyre vonatkozik.
A fentieknek megfelelően

A (kerületi cégműködési
„Obvodný živnostenský úrad” - A vállalkozói jegyzékben - „Zoznam
engedélyeket kiadó hivatalban District Trades Licensing Offices
podnikateľov” - az üzleti
tevékenység engedélyezéséről szóló
vezetett) vállalkozói jegyzék
are organizational part
és/vagy a (kerületi
(Divisions) of „Obvodný úrad” törvény szerint (www.zrsr.vs.sk)
bejegyzett minden tisztségű
cégbíróságon vezetett)
(District Office). A kerületi
cégjegyzék kivonata
hivatalok jegyzéke az alábbi
természetes személy, aki
címen található
egyidejűleg nem jegyeztette be
magát önkéntesen a cégjegyzékbe is
www.civil.gov.sk a
kapcsolatfelvétel pedig a
(www.orsr.sk).
www.uips.sk/ekviv/index.html
címen található „Mutual
Recognition of Qualifications Competent Authorities, List of
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Regulated Professions, contacts”
(Képesítések kölcsönös
elismerése - illetékes hatóságok,
szabályozott szakmák jegyzéke,
névjegyek) című dokumentum
segítségével történhet.
j) az f-i) pontok
tekintetében a nemzeti
törvények és rendeletek
szerinti hasonló eljárás

N

k) csődeljárás alanya

I

l) bírósági felszámolási
eljárás alanya

I

m) végelszámolási eljárás
alanya

I

Pl. „Prekážky v podnikaní”
- Az üzleti tevékenység
korlátozása az üzleti
tevékenység engedélyezéséről
szóló törvény 8. cikke alapján
- angol változat elérhető az
alábbi címen:
www.civil.gov.sk/ZIV/anglver
ZZ.doc
Megerősítés nem szükséges.
Megerősítés (nincs egységes
formanyomtatvány).

A nyolc megfelelő „Okresný
súd” –kerületi bíróság
valamelyike (amelyek székhelye
az alábbi városokban található:
Bratislava, Trnava, Trenčín,
Nitra, Žilina, Banská Bystrica,
Košice and Prešov).
Lásd a fenti f) pont alatti adatokat
is.
Megerősítés (nincs egységes A nyolc megfelelő „Okresný súd
formanyomtatvány).
— Obchodný register” —
kerületi bíróság — cégjegyzék
valamelyike (amelyek székhelye
az alábbi városokban található:
Bratislava, Trnava, Trenčín,
Nitra, Žilina, Banská Bystrica,
Košice and Prešov).
Lásd a fenti f) pont alatti adatokat
is.
Megerősítés (nincs egységes
A nyolc megfelelő „Okresný
formanyomtatvány).
súd” -kerületi bíróság
valamelyike (amelyek székhelye
az alábbi városokban található:

A fenti f) pontban megadottak
szerint

A fenti f) pontban megadottak
szerint

A fenti f) pontban megadottak
szerint
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Bratislava, Trnava, Trenčín,
Nitra, Žilina, Banská Bystrica,
Košice and Prešov).
Lásd a fenti f) pont alatti adatokat
is.
n) csődegyezség van
folyamatban
o) a k-n) pontok
tekintetében a nemzeti
törvények és rendeletek
szerinti hasonló eljárás
alanya

NA
NA

A2. A természetes személyekre irányadó egyéb kizáró okok

I

minősített
nyilatkozat

a) nem tett eleget a
társadalombiztosítási
járulékfizetési kötelezettségének

eskü alatt tett
nyilatkozat

okirat vagy
igazolás

[Az üres helyeket I(gen)-nel vagy N(em)-mel vagy NA (nem alkalmazható)-val kell jelölni]
Szlovák Köztársaság
Azon részvételre jelentkezőre vagy
Rendelkezésre áll
Az igazolás/okirat, illetve egyéb bizonyíték
ajánlattevőre vonatkozó kizáró ok,
megjelölése
aki:

Megerősítés (nincs egységes formanyomtatvány),
amely rendszerint az alábbiakat mondja ki:
„nemá nedoplatky na poistného na sociálne poistenie
a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré
sa vymáhajú výkonom rozhodnutia” - nem áll fenn
határozat hatályba léptetésével kirótt (kivetett)
rendezetlen társadalombiztosítási járulék és
nyugdíjbiztosítási járulék fizetési kötelezettség.
Különböző fajta járulékok (nyugdíjbiztosítás,
betegségbiztosítás, balesetbiztosítás,
munkanélküliségi biztosítás, garanciabiztosítás,

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

„Sociálna poisťovňa” — Társadalombiztosítási Hivatal,
székhelye Bratislava, 38 fiókiroda (www.socpoist.sk).
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b) nem tett eleget az adófizetési
kötelezettségének

szolidaritási tartalékalap), amelyeket tételenként
meghatározva egyszerre kell befizetni. Néhány
járulékfajta nem releváns, ill. nem kötelező néhány
tisztséget viselő természetes személy számára,
azonban a megerősítés lefedi az adott gazdasági
szereplőre vonatkozó összes járulékfajtát.
Megerősítés (nincs egységes formanyomtatvány).
(Nem tett eleget minden regionális és helyi
adófizetési kötelezettségnek).

I

A 102 vonatkozó kerületi/helyi adóhivatal (Tax Office) „Daňový úrad” egyike (www.drsr.sk)

„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]
Azon részvételre jelentkezőre vagy

Rendelkezésre áll

Szlovák Köztársaság
A bírósági nyilvántartás Szervezet(ek)

Ezen kivonatok, okiratok,

1

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

b) jogerős ítélet megállapította
korrupció elkövetését
c) jogerős ítéletben csalás miatt
elmarasztalták
d) jogerős ítéletben pénzmosás
miatt elmarasztalták
e) jogerős ítéletben szakmai
magatartásával kapcsolatosan
elkövetett bűncselekmény miatt
elítélték
f) csődeljárás

I

(illetékes igazságügyi vagy közigazgatási
szerve, közjegyzője vagy hatáskörrel
rendelkező szakmai szervezete előtt tett)
„minősített” nyilatkozat

a) jogerős ítélet megállapította a
bűnszervezetben való részvételét

eskü alatt tett nyilatkozat

egyenértékű okirat

bírósági nyilvántartás kivonata

ajánlattevőre vonatkozó kizáró ok,
aki1:

kivonatának, az ezzel
- a bírósági nyilvántartás vagy
egyenértékű okirat, illetve az egyéb okirat kiadására
egyéb bizonyíték
jogosult, illetve
megjelölése
- a kizáró ok hiányának egyéb
bizonyítása, pl. eskü alatt tett
nyilatkozattal vagy
„minősített” nyilatkozattal

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

Egységes
„Generálna prokuratúra” - A Törvényileg szabályozott
formanyomtatvány:
Bratislavai (Pozsonyi) Legfőbb
(természetes személy).
(A jelenlegi szlovák
„Žiadosťo výpis z registra
Ügyészség.
trestov”.
A kérvény az 55 kerületi
jogalkotás nem ismeri el a
„Büntetlen előélet”
ügyészség bármelyikéhez
jogi személyek büntetőjogi
felelősségét).
igazolása az alábbi
benyújtható
bélyegzőlenyomattal:
(www.genpro.gov.sk) vagy az
„Nemá záznam„.
adott nyilvántartást vezető
helyhatóságnál.
A fentieknek megfelelően
A fentieknek megfelelően
A fentieknek megfelelően

I

A fentieknek megfelelően

A fentieknek megfelelően

A fentieknek megfelelően

I

A fentieknek megfelelően

A fentieknek megfelelően

A fentieknek megfelelően

I

A fentieknek megfelelően

A fentieknek megfelelően

A fentieknek megfelelően

I

Megerősítés (nincs
egységes

A vonatkozó megerősítéseket a Minden jogi személy, kivéve
csődeljárásról és a
az állam, állami költségvetési
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formanyomtatvány).

g) felszámolási vagy végelszámolási
eljárás
h) csődegyezség a hitelezőkkel
i) üzleti tevékenység felfüggesztése

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

I
I
I

cégátalakításról szóló 7/2005. szervek, állami támogatással
törvény 2006. január 1-jei
működő szervezetek, állami
hatálybalépése óta a vonatkozó
alapok, helyhatóságok,
kerületi székhely szerint illetékes magasabb területi egységek
vagy egyéb jogi személyek,
„Okresný súd” — kerületi
bíróság — állítja ki. Azonban a amelyek kötelezettségeiért az
2005. december 31. előtt
állam felel, vagy amelyekért
megkezdett csődeljárásokra
az állam vállal garanciát (a
vonatkozóan a regionális
2006. január 1-jén hatályba
bíróságok a megfelelő
lépett, a csődeljárásról és a
cégátalakításról szóló 7/2005.
szervezetek.
törvény 2. cikke).
A fentieknek megfelelően
A fentieknek megfelelően
A fentieknek megfelelően
A fentieknek megfelelően
A fentieknek megfelelően
A fentieknek megfelelően
„Okresný súd - Obchodný
Igazolható cégkivonattal Jogi személyek összes
szabadon elérhető az alábbi register” -körzeti bíróság —
jogcíme és azon természetes
címen: www.orsk.sk.
cégjegyzék az alábbi
személyeké, akik önkéntesen
Azonban az okiratot
városokban: Bratislava I, Košice
vannak bejegyezve.
papíron kell beadni,
I, Nitra, Trnava, Trenčín, Žilina,
legfeljebb 3 havi
Banská Bystrica, Prešov. Ezek a
érvényességgel.
kerületi bíróságok vezetik a
megfelelő régió cégjegyzékét.

NA
I

Megerősítés (nincs
egységes
formanyomtatvány).

A vonatkozó megerősítéseket a
csődeljárásról és a
cégátalakításról szóló 7/2005.
törvény 2006. január 1-jei
hatálybalépése óta a vonatkozó
kerületi székhely szerint illetékes
„Okresný súd” — kerületi
bíróság — állítja ki. Azonban a
2005. december 31. előtt
megkezdett csődeljárásokra

Minden jogi személy, kivéve
az állam, állami költségvetési
szervezetek, állami
támogatással működő
szervezetek, állami alapok,
helyhatóságok, magasabb
területi egységek vagy egyéb
jogi személyek, amelyek
kötelezettségeiért az állam
felel vagy, amelyért az állam
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vonatkozóan a regionális
bíróságok a megfelelő
szervezetek.

l) bírósági felszámolási eljárás
alanya
m) végelszámolási eljárás alanya
n) csődegyezség van folyamatban
o) a k-n) pontok tekintetében a
nemzeti törvények és rendeletek
szerinti hasonló eljárás alanya

I

Megerősítés

I
I
NA

A fentieknek megfelelően
A fentieknek megfelelően

vállal garanciát (a 2006.
január 1-jén hatályba lépett, a
csődeljárásról és a
cégátalakításról szóló 7/2005.
törvény 2. cikke).
Ugyanaz, mint az 1. kérdőív l)
A fentieknek megfelelően
pontja
A fentieknek megfelelően
A fentieknek megfelelően
A fentieknek megfelelően
A fentieknek megfelelően
A fentieknek megfelelően

B2. A jogi személyekre irányadó egyéb kizáró okok

I

minősített nyilatkozat

a) nem tett eleget a
társadalombiztosítási
járulékfizetési kötelezettségének

eskü alatt tett nyilatkozat

okirat vagy igazolás

[Az üres helyeket I(gen)-nel vagy N(em)-mel vagy NA (nem alkalmazható)-val kell jelölni]
Szlovák Köztársaság
Azon részvételre jelentkezőre
Rendelkezésre áll
Az igazolás/okirat, illetve egyéb bizonyíték megjelölése
vagy ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki:

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

„Sociálna poisťovňa” —
Megerősítés (nincs egységes formanyomtatvány), amely
rendszerint az alábbiakat mondja ki:
Társadalombiztosítási Hivatal, székhelye
„nemá nedoplatky poistného na sociálne poistenie a
Bratislava, 38 fiókiroda
(www.socpoist.sk).
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa
vymáhajú výkonom rozhodnutia” - nem áll fenn határozat
hatálybaléptetésével kirótt (kivetett) rendezetlen
társadalombiztosítási járulék és nyugdíjbiztosítási járulék
fizetési kötelezettség.
Különböző fajta járulékok (nyugdíjbiztosítás,
betegségbiztosítás, balesetbiztosítás, munkanélküliségi
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b) nem tett eleget az adófizetési
kötelezettségeinek

biztosítás, garanciabiztosítás, szolidaritási tartalék alap),
amelyeket tételenként meghatározva egyszerre kell
befizetni, azonban a megerősítés lefedi az adott gazdasági
szereplőre vonatkozó összes járulékfajtát.
Megerősítés (nincs egységes formanyomtatvány).
(Nincs figyelembe véve minden regionális és helyi adó).

I

A 102 vonatkozó kerületi/helyi
adóhivatal (Tax Office) - „Daňový
úrad” egyike (www.drsr.sk)

„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 állam, állami költségvetési szervezetek, állami támgatással működő szervezetek, állami alapok,
helyhatóságok, magasabb területi egységek (regionális önkormányzatok) és egyéb jogi személyek,
amelyek kötelezettségeiért az állam felel, vagy amelyekért az állam vállal garanciát, nem lehet
csődeljárás

alá

vonni

(a

2006.

január

1-jén

hatályba

lépett,

a

csődeljárásról

és

a

cégátalakításról szóló 7/2005. törvény 2. cikke).
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
A közszervezeteket a társadalombiztosítási járulékok és az adók fizetése tekintetében (amennyiben
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adófizetők) lefedi a jogi személyekre vonatkozó B kérdőív.
1. számú LÉNYEGES MEGJEGYZÉS
Minden jogalany (természetes személy, jogi személy, közszervezet) köteles az egyes alkalmazottai
által

választott

egészségbiztosítási

intézetnek

rendszeres

egészségügyi

(orvosi)

biztosítási

díjat fizetni. Az alkalmazottnak joga van évente egyszer megváltoztatni az egészségbiztosító
intézetet (a hatályos jogszabályok szerint a változást a tárgyév szeptemberének végéig be kell
jelenteni, és az a következő év január 1. napjától lép érvénybe). Ezek a járulékok kötelezőek,
azonban nem képezik részét a szigorú értelemben vett nemzeti társadalombiztosítási rendszernek.
A Szlovák Köztársaságban az alábbi 6 egészségbiztosítási intézet működik:
VšZP — Všeobecná zdravotná poisťovňa (www.vszp.sk,
Spoločná zdravotná poisťovňa (www.szp.sk),
Sideria — Istota, združená zdravotná poisťovňa (www.sideria.sk),
VZP — Vzájomná zdravotná poisťovňa Dôvera (www.vzpd.sk),
Apollo a. s. (www.apollo.sk).
Európska zdravotná poisťovňa a. s. (éppen megkezdte a működését, az engedélyt 2005. augusztus 31én tették közzé).
Nincs egységes formanyomtatvány, de a megerősítést alkalmazzák.
2. számú LÉNYEGES MEGJEGYZÉS
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Az illegális munkáról és illegális foglalkoztatásról szóló 82/2005 Coll. törvény 3. cikke és a
közbeszerzésről (ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők személyes helyzetéről) szóló 25/2006
Coll. törvény 26. cikke (1) bekezdésének g) pontja és 26. cikke (2) bekezdésének f) pontja
szerint a Munkaügyi Felügyelet által kibocsátott megerősítés használata van előírva.
A megerősítés kimondja, hogy az elmúlt öt évben a természetes személy nem szegte meg az illegális
munkavégzés tilalmát, és a jogi személy, valamint a vállalkozó természetes személy nem szegte meg
a természetes személyek illegális foglalkoztatásának tilalmát.
„D” kérdőív a 2004/18/EK irányelv 52. cikkével kapcsolatban
Minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke
a) építési munkák kivitelezői részére
b) (áru)szállítók részére
c) szolgáltatók részére
Tanúsító szervezetek igazolásai
a) építési munkák kivitelezői részére
b) (áru)szállítók részére
c) szolgáltatók részére

Szlovák Köztársaság
Annak a szervezetnek (szervezeteknek) a neve és
címe, amely(ek) részére a felvételi kérelmet kell
megküldeni
igen
A minősített vállalkozások jegyzékét az „Úrad pre
verejné obstarávanie”
igen
- a Közbeszerzési Hivatal vezeti (www.uvo.gov.sk),
igen
angol nyelvű változatban is)
igen

igen
igen

„Slovenská národná akreditačná
služba” - SNAS - Szlovák Nemzeti
Akkreditációs Szolgálat.
Az akkreditált szervezetek az alábbi címen
megtalálható: www.snas.sk/e/index.php?page=4
(angolul).

„E” kérdőív: A fenti kérdésekkel foglalkozó kapcsolattartási hely:
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Név
Szervezet
Cím
Telefon
Fax
E-Mail

Szlovák Köztársaság
Zuzana Krajčovičová
Stanislav Kováč
OFFICE FOR PUBLIC PROCUREMENT Division of Legislation and OFFICE FOR PUBLIC PROCUREMENT Division of Journal and
Methodology
Lists
(KÖZBESZERZÉSI HIVATAL, Jogalkotási és Módszertani Osztály) (KÖZBESZERZÉSI HIVATAL, Közlöny- és Jegyzékkészítési Osztály)
Dunajská 68, P.O.BOX 58, SK 820 04 Bratislava 24,
Slovak Republic (Szlovák Köztársaság)
++421 2 50264 196
++421 2 50264 121
++421 2 50264 125
++4212 55569547
krajcovicova@uvo.gov.sk
stanislav.kovac@uvo.gov.sk
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SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG
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]

(illetékes igazságügyi vagy
közigazgatási szerve, közjegyzője
vagy hatáskörrel rendelkező
szakmai szervezete előtt tett)
„minősített” nyilatkozat

eskü alatt tett nyilatkozat

1

I

egyenértékű okirat

a) jogerős ítélet
megállapította a

Rendelkezésre áll
bírósági nyilvántartás kivonata

Azon részvételre
jelentkezőre vagy
ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki1:

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

Igazolás

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

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

Igazságügyi Minisztérium
Közjegyző

Az a-d) pontokkal kapcsolatos definíciókat illetően ld. 2004/18/EK irányelv 45. cikk
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bűnszervezetben való
részvételét
b) jogerős ítélet
megállapította korrupció
elkövetését
c) jogerős ítéletben csalás
miatt elmarasztalták
d) jogerős ítéletben
pénzmosás miatt
elmarasztalták
e) jogerős ítéletben szakmai
magatartásával
kapcsolatosan elkövetett
bűncselekmény miatt
elítélték
f) csődeljárás
g) felszámolási vagy
végelszámolási eljárás
h) csődegyezség a
hitelezőkkel
i) üzleti tevékenység
felfüggesztése
j) az f-i) pontok
tekintetében a nemzeti
törvények és rendeletek
szerinti hasonló eljárás
k) csődeljárás alanya
l) bírósági felszámolási
eljárás alanya
m) végelszámolási eljárás
alanya
n) csődegyezség van
folyamatban
o) a k-n) pontok
tekintetében a nemzeti
törvények és rendeletek
szerinti hasonló eljárás
alanya

I

Igazolás

Igazságügyi Minisztérium
Közjegyző

I

Igazolás

I

Igazolás

Igazságügyi Minisztérium
Közjegyző
Igazságügyi Minisztérium
Közjegyző

I

Igazolás

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Igazságügyi Minisztérium
Közjegyző
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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]
Rendelkezésre áll
okirat vagy
igazolás

eskü alatt tett
nyilatkozat

minősített
nyilatkozat

Azon részvételre jelentkezőre vagy
ajánlattevőre vonatkozó kizáró ok,
aki:

a) nem tett eleget a
társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének

NA

NA

NA

b) nem tett eleget az adófizetési
kötelezettségének

NA

NA

NA

Szlovén Köztársaság
Az igazolás/okirat, illetve egyéb Szervezet(ek), amelyek
bizonyíték megjelölése
- okiratot/igazolást kiállítják, vagy
- egyéb bizonyítékot igazolják

„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]
Szlovén Köztársaság
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Azon részvételre
jelentkezőre vagy
ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki1:

Rendelkezésre áll

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

Szervezet(ek)
Ezen kivonatok, okiratok, vagy a kizáró okok
- a bírósági nyilvántartás vagy hiányát igazoló egyéb bizonyítékok a
az egyéb okirat kiadására
cégvezetőkre vonatkoznak vagy bármely jogi
jogosult, illetve
személyre, aki képviseleti, döntési vagy
- a kizáró ok hiányának egyéb ellenőrzési joggal rendelkezik?
bizonyítása, pl. eskü alatt tett
nyilatkozattal vagy
„minősített” nyilatkozattal

(illetékes igazságügyi vagy közigazgatási
szerve, közjegyzője vagy hatáskörrel
rendelkező szakmai szervezete előtt tett)
”minősített” nyilatkozat

eskü alatt tett nyilatkozat

egyenértékű okirat

bírósági nyilvántartás kivonata
a) jogerős ítélet
megállapította a
bűnszervezetben való
részvételét

I

Igazolás

Igazságügyi Minisztérium
Közjegyző

A szervezet vezetője

b) jogerős ítélet
megállapította korrupció
elkövetését
c) jogerős ítéletben csalás
miatt elmarasztalták

I

Igazolás

Igazságügyi Minisztérium
Közjegyző

A szervezet vezetője

I

Igazolás

Igazságügyi Minisztérium
Közjegyző

A szervezet vezetője

1

Az a-d) pontokkal kapcsolatos definíciókat illetően ld. 2004/18/EK irányelv 45. cikk
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d) jogerős ítéletben
pénzmosás miatt
elmarasztalták
e) jogerős ítéletben
szakmai magatartásával
kapcsolatosan elkövetett
bűncselekmény miatt
elítélték
f) csődeljárás
g) felszámolási vagy
végelszámolási eljárás
h) csődegyezség a
hitelezőkkel
i) üzleti tevékenység
felfüggesztése
j) az f-i) pontok
tekintetében a nemzeti
törvények és rendeletek
szerinti hasonló eljárás
k) csődeljárás alanya
l) bírósági felszámolási
eljárás alanya
m) végelszámolási eljárás
alanya
n) csődegyezség van
folyamatban
o) a k-n) pontok
tekintetében a nemzeti
törvények és rendeletek
szerinti hasonló eljárás
alanya

I

Igazolás

Igazságügyi Minisztérium
Közjegyző

A szervezet vezetője

Igazolás

Igazságügyi Minisztérium
Közjegyző

A szervezet vezetője

Igazolás
Igazolás

Bíróság
Bíróság

A szervezet vezetője
A szervezet vezetője

Igazolás

Bíróság

A szervezet vezetője

Igazolás

Bíróság

A szervezet vezetője

Igazolás

A szervezet vezetője

Igazolás
Igazolás

Bíróság
Bíróság

A szervezet vezetője
A szervezet vezetője

Igazolás

Bíróság

A szervezet vezetője

Igazolás

Bíróság

A szervezet vezetője

Igazolás

A szervezet vezetője

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]
Szlovén Köztársaság
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Azon részvételre jelentkezőre
vagy ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki:

Rendelkezésre áll

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

Igazolás

A Szlovén Köztársaság Adóhivatala

Igazolás

A Szlovén Köztársaság Adóhivatala

minősített nyilatkozat

eskü alatt tett nyilatkozat

okirat vagy igazolás

a) nem tett eleget a
társadalombiztosítási
járulékfizetési kötelezettségének
b) nem tett eleget az adófizetési
kötelezettségeinek

Az igazolás/okirat, illetve egyéb bizonyíték
megjelölése

„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]
Szlovén Köztársaság
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Azon részvételre jelentkezőre vagy
ajánlattevőre vonatkozó kizáró ok,
aki1:

Rendelkezésre áll

(illetékes igazságügyi vagy
közigazgatási szerve,
közjegyzője vagy hatáskörrel
rendelkező szakmai
szervezete előtt tett)
„minősített” nyilatkozat

eskü alatt tett nyilatkozat

egyenértékű okirat

bírósági nyilvántartás
kivonata

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 közszervezet,
aki képviseleti, döntési vagy
ellenőrzési joggal
rendelkezik?

a) jogerős ítélet megállapította a
bűnszervezetben való részvételét
b) jogerős ítélet megállapította
korrupció elkövetését
c) jogerős ítéletben csalás miatt
elmarasztalták
d) jogerős ítéletben pénzmosás
miatt elmarasztalták

e) jogerős ítéletben szakmai
magatartásával kapcsolatosan
elkövetett bűncselekmény miatt
elítélték
f) csődeljárás
g) felszámolási vagy
végelszámolási eljárás

1

Az a-d) pontokkal kapcsolatos definíciókat illetően ld. Art. 45 of Directive 2004/18/EC
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h) csődegyezség a hitelezőkkel
i) üzleti tevékenység felfüggesztése
j) az f-i) pontok tekintetében a
nemzeti törvények és rendeletek
szerinti hasonló eljárás
k) csődeljárás alanya
l) bírósági felszámolási eljárás
alanya
m) végelszámolási eljárás alanya
n) csődegyezség van folyamatban
o) a k-n) pontok tekintetében a
nemzeti törvények és rendeletek
szerinti hasonló eljárás alanya

Megjegyzés: ezeket a szervezeteket megadtuk a jogi személyekre vonatkozó B kérdőíven
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]
Azon részvételre jelentkezőre
vagy ajánlattevőre vonatkozó
kizáró ok, aki:

Szlovén Köztársaság
Az igazolás/okirat, illetve egyéb bizonyíték
megjelölése

Rendelkezésre áll

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

minősített nyilatkozat

eskü alatt tett
nyilatkozat

okirat vagy igazolás

a) nem tett eleget a
társadalombiztosítási
járulékfizetési kötelezettségének
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b) nem tett eleget az adófizetési
kötelezettségeinek

Megjegyzés: ezeket a szervezeteket megadtuk a jogi személyekre vonatkozó B kérdőíven
„D” kérdőív a 2004/18/EK irányelv 52. cikkével kapcsolatban
Minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke
a) építési munkák kivitelezői részére
b) (áru)szállítók részére
c) szolgáltatók részére
Tanúsító szervezetek igazolásai
a) építési munkák kivitelezői részére
b) (áru)szállítók részére
c) szolgáltatók részére

Szlovén Köztársaság
Annak a szervezetnek (szervezeteknek) a neve és
címe, amely(ek) részére a felvételi kérelmet kell
megküldeni
[igen/nem] Kereskedelmi Kamara
[igen/nem] Kereskedelmi Kamara
[igen/nem] Kereskedelmi Kamara
[igen/nem]
[igen/nem]
[igen/nem]

Kereskedelmi Kamara
Kereskedelmi Kamara
Kereskedelmi Kamara

„E” kérdőív: A fenti kérdésekkel foglalkozó kapcsolattartási hely:
Név
Szervezet
Cím
Telefon
Fax
E-mail

Szlovén Köztársaság
Mr. Tadej Štular
A Szlovén Köztársaság Pénzügyminisztériuma, Közbeszerzési, Közműügyi és Koncessziós Főosztály
Beethovnova 11, 1000 Ljubljana, Slovenia
+386 1 369 68 56
+386 1 369 68 55
tadej.stular@mf-rs.si
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