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KBT. IX. FEJEZETE
(az ajánlattevıkkel és a részvételre jelentkezıkkel kapcsolatos követelmények)
2

kizáró okok

alkalmasság

(jogi helyzetre vonatkozó követelmények)

(mőszaki és szakmai feltételekkel,
gazdasági és pénzügyi feltételekkel
kapcsolatos követelmények)

Kbt. 56-57. §

Kbt. 55. §

2012. március 27.

KIZÁRÓ OKOK RENDSZERE
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korábbi rendszer:
kizáró okok
igazolási módok
fıbb szabályai

régi Kbt. 60-62. §
régi Kbt. 63. §

új rendszer:
kizáró okok

igazolási módok
részletes szabályai

2011. évi CVIII. törvény 56-57.

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-12.

2012. március 27.

EGYSZERŐSÍTÉS
4
régi Kbt. 60. §

kötelezı
Kbt. 56. §
hamis adatszolgáltatás
[régi Kbt. 62. § (1) bek. b) pont]

régi Kbt. 61. §

szakmai-etikai kötelezettség
megszegése
[régi Kbt. 62. § (1) bek. a) pont]

választható
Kbt. 57. §

2012. március 27.

EGYES KIZÁRÓ OKOKAT ÉRINTİ MÓDOSÍTÁSOK
5
Módosult
egyes bőncselekményekkel kapcsolatos kötelezıen elıírandó kizáró ok
[régi Kbt. 60. § (1) bek. h) pont; Kbt. 56. § (1) bek. h) pont]

három új tényállási elemmel egészült ki: hőtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás

alvállalkozókkal kapcsolatos fizetési fegyelem megsértésével összefüggı kizáró ok
[régi Kbt. 60. § (1) bek. i) pont; Kbt. 56. § (1) bek. i) pont]

pontosítás:
azáltal valósul meg, ha a gazdasági szereplı a közigazgatási vagy bírósági
határozatban foglalt fizetési kötelezettségének tíz százalékát meghaladó részét a
határozatban megállapított fizetési határidıben nem teljesítette alvállalkozója felé
a
határozat
keltezésére vonatkozó két
éves
idıtartamot
nem
az
eredményhirdetéstıl, hanem a kizáró ok fenn nem állásának ellenırzésének
idıpontjától kell számítani

Új kizáró ok!
adóelkerülést célzó offshore vállalkozások
[Kbt. 56. § (1) bek. k) pont; 56. § (2) bek.]

Törlésre került
önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott adótartozásra vonatkozó kizáró ok
[régi Kbt. 61. § (2) bek.]
2012. március 27.

KÖTELEZİ KIZÁRÓ OKOK
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

végelszámolás, csıdeljárás, felszámolási eljárás
felfüggesztett tevékenység
gazdasági, szakmai tevékenységgel kapcsolatos bőncselekmény
közbeszerzési eljárásban való részvételtıl eltiltás
adó-, vám-, TB tartozás
korábbi eljárásban hamis adatszolgáltatás
be nem jelentett, illegális foglalkoztatás (jsz-i hivatkozás módosult)
bőncselekmény elkövetése (+3 tényállás)
fizetési fegyelem megsértése (pontosítás)
adott eljárásban hamis adatszolgáltatás
off-shore cégek

2012. március 27.

OFF-SHORE
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56. § (1) bek. k) pont
nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy nem olyan
államban
rendelkezik
adóilletıséggel,
mellyel
Magyarországnak kettıs adózás elkerülésérıl szóló
egyezménye van
közbeszerzésbıl származó jövedelme kedvezményesebben
adózna, mint belföldi jövedelme
nem megismerhetı tulajdonosi kör

56. § (2) bek.
ajánlattevıben >25 % off-shore cég
2012. március 27.

I.) Mo-i 56. § (1) bek. k) pont
II.) nem Mo-i 56. § (1) bek. k) pont
III.) 56. § (2) bek.

OFF-SHORE IGAZOLÁS I.
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Magyarországon letelepedett ajánlattevı, illetve részvételre jelentkezı esetében
adóilletıség

kedvezményesebb adózás

ajánlatkérı ellenırzi a cégjegyzékadatok
alapján:
Magyarországon
bejegyzett

szabályozott tızsdén jegyzik

tulajdonosi kör

nyilatkozat
tényleges tulajdonos
bemutatása

nem jegyzik
szabályozott tızsdén

(kétséget kizáró bizonyíték esetében hamis nyilatkozattétel)

nincs tényleges
tulajdonos
2012. március 27.

I.)Mo-i 56. § (1) bek. k) pont
II.) nem Mo-i 56. § (1) bek. k) pont
III.) 56. § (2) bek.

OFF-SHORE IGAZOLÁS II.
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nem Magyarországon letelepedett ajánlattevı, illetve részvételre jelentkezı esetében

adóilletıség

kedvezményesebb adózás

tulajdonosi kör

érintett ország illetékes hatósága által kiállított
adóilletıség-igazolás
ajánlatkérı ellenıriz (2
útmutató)

nyilatkozat (nem a Magyarországon hatályban lévı
adójogszabályokhoz kell viszonyítani)

nyilatkozat (Mo-on
azonos szabályok)

letelepedett

ajánlattevıkkel

2012. március 27.

I.)Mo-i 56. § (1) bek. k) pont
II.) nem Mo-i 56. § (1) bek. k) pont
III.) 56. § (2) bek.

OFF-SHORE IGAZOLÁS III.
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ajánlattevıben >25 % off-shore cég

nyilatkozat, van-e több, mint 25%-os
tulajdoni résszel vagy szavazati joggal
rendelkezı szervezet,
ha van, megnevezni, és nyilatkozni, hogy
nem off-shore cég

2012. március 27.

VÁLASZTHATÓ KIZÁRÓ OKOK
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•
•
•
•
•
•

gazdasági, szakmai tevékenységgel kapcsolatos jogszabálysértés
versenyeztetési eljárás során elkövetett jogszabálysértés
korábbi közbeszerzési eljárásban szerzıdéses kötelezettség nem
teljesítése
nyilvántartásba való bejegyezés hiánya
engedély, jogosítvány, kamarai tagság hiánya
szakmai-etikai kötelezettség megszegése

2012. március 27.

KBT-n KÍVÜLI „KIZÁRÓ OK”
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az alacsony keresető munkavállalók bérének emelését ösztönzı egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi XCIX. törvény
6. § (1) A munkaügyi ellenırzésrıl szóló 1996. évi LXXV. törvény
hatálya alá tartozó azon munkáltató, aki a bruttó 300 000 forint
alatti munkabérek nettó értékének megırzéséhez szükséges
munkabéremelést nem teljesíti, a jogsértést megállapító jogerıs
határozattól számított két évig közbeszerzési eljáráson
ajánlattevıként nem indulhat és a központi költségvetésbıl,
valamint elkülönített állami pénzalapokból származó támogatásban
nem részesülhet.
2012. január 1-jén lépett hatályba

2012. március 27.

KBT. MÁSODIK RÉSZE
FELHÍVÁSSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
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 felhívásnak a kizáró okokat és igazolási módokat tartalmaznia kell
 felhívásban a kötelezıen elıírandó (Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdés)
kizáró okokra hivatkozni kell

 felhívásban kötelezı elıírni a
csatolását és cégbíróság igazolását

változásbejegyzési

kérelem

 építési beruházás: felhívásban kötelezı elıírni az építıipari
kivitelezési tevékenységet végzık névjegyzékében szereplés
követelményét

2012. március 27.

BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK
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nyílt eljárásban ajánlattal együtt kell benyújtani
fıszabály: egyszerő másolat
eredeti
vagy
hiteles
másolat:
kizárólag
követelés
érvényesítése alapjául szolgáló nyilatkozat (bankgarancia,
kezességvállalásról szóló nyilatkozat) esetében
ajánlattevı általi felelıs fordítás: kötelezı elfogadni
ajánlatkérı jogosult más állami szervtıl, gazdasági
szereplıtıl
információt
kérni,
ha
nyilatkozat
valóságtartalmával kapcsolatban kétség merül fel
Hamis adat fogalmából kikerült a szándékosság!
2012. március 27.

ADMINISZTRATÍV TERHEK CSÖKKENTÉSE
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alvállalkozóra, kapacitást biztosító szervezetre vonatkozóan:

kötelezı kizáró okok

ajánlattevı nyilatkozik alvállalkozók,
kapacitást biztosító szervezet helyett

ajánlattevı nyilatkozik alvállalkozók,
kapacitást biztosító szervezet helyett
választható kizáró okok
(ajánlattevı választása szerint)

alvállalkozó, kapacitást biztosító más
szervezet nyilatkozik
2012. március 27.

NYILVÁNTARTÁSOK
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ajánlatkérı ellenırzi

magyar
nyelven
rendelkezésre
álló,
elektronikus, hatósági vagy közhiteles,
ingyenesen nyilvántartásokat

Korm. rend.-ben nem rögzített esetekben is a feltételeknek megfelelı
(magyar, elektronikus, hatósági vagy közhiteles, ingyenes) nyilvántartásokból
köteles ajánlatkérı ellenırzi kizáró okokat
Hatóság nyilvántartásokról

útmutatót ad ki

Ha a nyilvántartás az útmutatóban nem szerepel ajánlattevınek (részvételre
jelentkezınek) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevı szervezetnek a
közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást
Ellenırzés ideje: az ajánlattételi határidı lejárta és az eljárás eredményérıl szóló
értesítés ajánlattevıknek való megküldése között
több szakaszból álló eljárásban: a részvételi határidı lejárta és a részvételi
szakasz eredményérıl szóló értesítés részvételre jelentkezıknek való megküldése
között
2012. március 27.

www.e-cegjegyzek.hu
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adatok egy része a lekérdezés idıpontjában a cégjegyzékben szereplı adatként ismerhetı meg
(például felszámolási vagy végelszámolási eljárás),
egyéb adatok minden hét elején frissítésre kerülnek

2012. március 27.

http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes
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2012. március 27.

http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/benemjelentett
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http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/
20
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KIZÁRÁS
21
ajánlatkérınek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevıt, részvételre jelentkezıt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevı szervezetet, aki
a)
a kizáró okok (56-57. §) hatálya alá tartozik;
b)
részérıl a kizáró ok (56-57. §) az eljárás során következett be
ajánlatkérı kizárhatja az eljárásból
a)
azt az ajánlattevıt vagy részvételre jelentkezıt, aki számára nem kell
nemzeti elbánást nyújtani (2. § (5) bekezdése),
b)
azt az ajánlattevıt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl,
amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani (2. § (5) bekezdése)
felhívásban nem kötelezı, de javasolt jelezni

adott gazdasági szereplıt érintik a kizárás késıbbi hátrányos jogkövetkezményei
Kizárás
ajánlat (részvételi jelentkezés) érvénytelen
2012. március 27.

EGYES ELJÁRÁSTÍPUSOKRA
VONATKOZÓ ELTÉRİ SZABÁLYOK I.

I.) felhívás
II.) ellenırzés
III.) hiánypótlás
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felhívás tartalma

- meghívásos eljárás ajánlattételi felhívása,
- hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás ajánlattételi felhívása,
- versenypárbeszéd párbeszédre, valamint ajánlattételre történı ajánlattételi
felhívása
ajánlathoz, illetve a megoldási javaslathoz csatolandó igazolások, nyilatkozatok,
dokumentumok meghatározása, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevı, alvállalkozó,
alkalmasság igazolásában részt vevı szervezet a párbeszéd/ajánlattételi szakaszban
sem tartozik a kizáró okok hatálya alá

2012. március 27.

EGYES ELJÁRÁSTÍPUSOKRA
VONATKOZÓ ELTÉRİ SZABÁLYOK II.

I.) felhívás
II.) ellenırzés
III.) hiánypótlás
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ellenırzés
több szakaszból álló eljárások

- adó-, vám-, TB tartozás [56. § (1) bek. e)]
- hamis adatszolgáltatás (korábbi elj.) [56. § (1) bek. f)]
- be nem jelentett foglalkoztatás, illegális foglalkoztatás [56. § (1) bek. g)]
- fizetési fegyelem megsértése [56. § (1) bek. i)]
- korábbi közbeszerzési eljárásban szerzıdéses kötelezettségét nem teljesítette [57. §
(1) bek. c)]
- szakmai-etikai kötelezettség megszegése [57. § (1) bek. f)]

ellenırzés újból: ajánlattételi határidı és eljárás eredményérıl szóló értesítés
ajánlattevıknek történı megküldése között (elsısorban nyilvántartásból, az így nem
ellenırizhetı kizáró okok esetében nyilatkozat)
2012. március 27.

EGYES ELJÁRÁSTÍPUSOKRA
VONATKOZÓ ELTÉRİ SZABÁLYOK III.

I.) felhívás
II.) ellenırzés
III.) hiánypótlás
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hiánypótlás

hirdetménnyel induló
tárgyalásos eljárás

hiánypótlás a tárgyalások befejezéséig

hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás

ajánlat érvényességérıl döntés tárgyalás megkezdése elıtt

rendkívüli
sürgısségre
tekintettel lefolytatott
hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás

ajánlattevı nyilatkozik;
nyertes ajánlattevı szerzıdéskötést követı 15 napon belül
csatolja az igazolásokat
2012. március 27.

NEMZETI ELJÁRÁSREND
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kötelezıen alkalmazandó kizáró ok:

56. § (1) bek. k) pont
56. § (2) bek.

igazolási mód:
122.
123.

szerinti eljárásban
szerinti (szabadon kialakított) eljárásban

nyilatkozat
általános szabályok

2012. március 27.

KÖZSZOLGÁLTATÓK
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a
közszolgáltatók
közbeszerzéseire
vonatkozó
sajátos
szabályokról szóló 289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet!

közbeszerzési

+ KIZÁRÓ OK!
ajánlatkérı kizárhatja azt az ajánlattevıt, aki ötven százalékot meghaladóan
olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást
nyújtani
elıminısítési hirdetménnyel meghirdetett
meghívásos vagy tárgyalásos eljárásban,
ha általános szabályok szerint az igazolás
módja nyilatkozat lenne, illetve
Kbt. 57. § (1) bekezdés e) pont (engedély,
jogosítvány, tagság) esetében
keretmegállapodás alapján lefolytatott
hirdetmény
nélküli
tárgyalásos
eljárásban

egyszerő nyilatkozat is elfogadható

ajánlatkérı nem ellenıriz kizáró okot
2012. március 27.

SZERZİDÉS TARTALMÁVAL,
TELJESÍTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGİ
RENDELKEZÉSEK I.

I.) kötelezı szerzıdéses feltételek
II.) szerzıdés kötelezı felmondása,
új alvállalkozó teljesítés során
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kötelezı szerzıdéses feltételek:

nyertes ajánlattevı nem fizet, számol el off-shore társaság tekintetében
felmerülı költséget

tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérı számára megismerhetıvé teszi a
szerzıdés teljesítésének teljes idıtartama alatt

értesíti ajánlatkérıt, ha 25 %-ot meghaladóan off-shore céggel kerül
tulajdonosi, tulajdonolt viszonyba
kötelezı felmondás

2012. március 27.

SZERZİDÉS TARTALMÁVAL,
TELJESÍTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGİ
RENDELKEZÉSEK II.

I.) kötelezı szerzıdéses feltételek
II.) szerzıdés kötelezı felmondása,
új alvállalkozó teljesítés során
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szerzıdés kötelezı felmondása:
nyertes ajánlattevıben 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez offshore cég

nyertes ajánlattevı 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez off-shore
cégben

szerzıdés teljesítése folyamán új alvállalkozó igénybevétele:
bejelentéssel egyidejőleg nyilatkozni
2012. március 27.

FELHÍVÁS
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1./ alkalmassági követelmények (Kbt. 55. §)
szakmai tapasztalat és képzettség,
mőszaki és technikai feltételek,
minıségbiztosítási vagy környezetgazdálkodási szabványok,

min. 1

gazdasági és pénzügyi helyzet

min. 1

2./ igazolási módok (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14-17. §)

55. § (3) bek.

közbeszerzés tárgya
arányosság!
2012. március 27.

MEGFELELÉS
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közös részvételre jelentkezık,
közös ajánlattevık

együttesen/elég, ha egyik felel meg

alvállalkozó

alkalmasság

erıforrást nyújtó szervezet

kapacitást biztosító szervezet

ajánlattevı
megjelöli kapacitást +
alkalmassági feltételt

tényleges igénybevétel
referencia
pénzügyi, gazdasági feltétel

kapacitást biztosító szervezet
alkalmasságot igazol +
rendelkezésre állási nyilatkozatot tesz
2012. március 27.

PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI ALKALMASSÁG
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pénzügyi intézménytıl származó nyilatkozat (felhívás feladásától visszafelé
számított 2 évre kérhetı)

beszámoló (ajánlatkérı ellenırzi a céginformációs szolgálat honlapján
http://e-beszamolo.kim.gov.hu/kereses-Default.aspx
újonnan alakult: helyette árbevétel
felhívásban!

teljes, illetve közbeszerzés tárgyából származó árbevétel (elızı legfeljebb 3
évre kérhetı)

szakmai felelısségbiztosítás fennállásáról szóló igazolás
2012. március 27.

MŐSZAKI-SZAKMAI ALKALMASSÁG
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referencia

- 3 és 5 évet a felhívás feladásától kell számolni
- ajánlatkérınek a teljes idıszakot elı kell írnia
- teljes idıszakot köteles vizsgálni

teljesítésbe bevonandó szakember

szakmai tapasztalat is

2012. március 27.

NEMZETI ELJÁRÁSREND
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122.

szerinti eljárásban, ha

árubeszerzés, szolgáltatás < 25 M Ft
építési beruházás < 150 M Ft

és

ajánlatkérı a felhívásban lehetıvé tette

nyilatkozattal jogosult alkalmasságát igazolni

123.

kétség merül fel

igazolás

szerinti eljárásban

egyéb objektív alapú alkalmassági feltétel és igazolási mód is elıírható

2012. március 27.
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Köszönöm megtisztelı figyelmüket!
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