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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI 

DOKUMENTUM FORMANYOMTATVÁNYA (ESDP) KITÖLTÉSÉHEZ 

 

Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel érdekében az alábbi kitöltési útmutatót adja az ajánlat 

részeként benyújtásra kerülő ESDP kitöltéséhez. Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá az 

ajánlattevőket, hogy a dokumentáció részeként kiadott ESDP-ben áthúzással jelölte azokat a 

részeket, amelyek jelen eljárásban nem relevánsak, azokat kitölteni nem kell. Ajánlatkérő felhívja 

az ajánlattevők figyelmét, hogy a dokumentáció részét képező ESDP formanyomtatványból 

törölni nem lehet, kitölteni a „Válasz” oszlop celláit szabad csak! 

I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vonatkozó információk 

A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vonatkozó információkat ajánlatkérő kitöltötte, 

azokat az ajánlattevők nem módosíthatják. 

II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk 

A gazdasági szereplőkre vonatkozó információk vonatkozásában ajánlatkérő az alábbiakra hívja 

fel ajánlattevők figyelmét: 

A: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk 

Azonosítás 

A gazdasági szereplő nevének feltüntetésekor ajánlatkérő csak a hatályos cégkivonat szerinti 

hivatalos (teljes vagy rövidített) nevet fogadja el. Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös 

ajánlattevő vonatkozásában külön kell kitölteni az ESDP dokumentumot, így a gazdasági 

szereplő nevénél kizárólag egy cég megnevezés szerepelhet! 

Héaazonosító számot (uniós adószámot) minden esetben fel kell tüntetni, amennyiben az 

ajánlattevő ilyennel rendelkezik. A magyarországi adószámot csak abban az esetben lehet és kell 

feltüntetni, ha az ajánlattevő gazdasági szereplő nem rendelkezik uniós adószámmal. 

Kapcsolattartó személy esetében ajánlatkérő elvárása, hogy valamennyi, jelen közbeszerzési 

eljárásban benyújtott dokumentumban ugyanaz a kapcsolattartó személy, vagy személyek 

kerüljenek feltüntetésre, annak érdekében, hogy egyértelmű legyen, hogy kinek, milyen 

elérhetőségre kell megküldeni az eljárás bontását követően keletkező dokumentumokat. 

Általános információ 

„A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy középvállalkozás?” pontban a Kbt. 66. § (4) 

bekezdése szerinti nyilatkozat vonatkozásában ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy 

amennyiben az ESDP dokumentumban tett nyilatkozata alapján az ajánlattevő nem mikro-, kis- 

vagy középvállalkozás, nem kell az ajánlata részeként benyújtani a dokumentáció részét képező, a 

Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot. 
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Amennyiben az ajánlattevő mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül az ajánlata részeként 

kell a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot benyújtania, azt nem az ajánlatok értékelését 

követően kéri be ajánlatkérő. 

Az ESDP-ben szereplő „elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzéke” kifejezés alatt a 

Közbeszerzési Hatóság által vezetett minősített ajánlattevők jegyzékében való szereplést kell 

érteni. Magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében csak az igen (amennyiben ajánlattevő 

szerepel a minősített ajánlattevők jegyzékében), vagy a nem (amennyiben ajánlattevő nem 

szerepel a minősített ajánlattevők jegyzékében) válasz fogadható el. 

Ajánlatkérő jelen eljárásban a minősítési követelményeknél szigorúbb alkalmassági feltételeket 

határozott meg, ezért „igen” válasz esetén a d) pontban a „nem” választ kell jelölni. 

Az e) pontban, magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő esetében, az érvényes ajánlattétel 

érdekében az „igent” kell megjelölni, tekintettel arra, hogy vagy a NAV által kiadott „nullás 

adóigazolással”, vagy a NAV által vezetett köztartozásmentes adatbázisban való szerepléssel 

valamennyi magyarországi gazdasági szereplő tud igazolást adni a társadalombiztosítási járulékok 

és adók megfizetéséről, vagy meg tudja adni azt az elérhetőséget, amely valamennyi ajánlatkérő 

számára közvetlenül, díjmentesen hozzáférhető. Amennyiben az ajánlattevő szerepel a NAV által 

vezetett köztartozásmentes adózói névjegyzékben, úgy az ESDP dokumentum ezen pontjában az 

alábbi információt kell feltüntetni: 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/egyszeru_lekerdezes 

Részvétel formája 

„A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt a közbeszerzési eljárásban?” kérdés a 

közös ajánlattételre vonatkozik. Amennyiben az ajánlattevő nem közös ajánlattevőként tesz 

ajánlatot, úgy a „nem” választ kell megjelölni. 

„Igen” válasz esetén a vonatkozó jogszabályi előírásnál ajánlatkérő a közös ajánlattételre 

vonatkozó Kbt. 35 §-át kéri feltüntetni: 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy valamennyi közös ajánlattevőre 

vonatkozóan külön-külön ESDP formanyomtatványt kell beadni! 

Kapacitást biztosító szervezet igénybevétele esetén, az általa benyújtott ESDP-ben ez a pont nem 

értelmezhető, így a kapacitást biztosító szervezet ESDP-jében ennél a pontnál minden esetben a 

„nemet” kéri ajánlatkérő jelölni. 

Részek 

Jelen eljárásban az ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt, ezért ezt a pontot 

nem kell kitölteni. 
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B. A gazdasági szereplő képviselőire vonatkozó információk 

„Képviselet, ha van” sorokban, amennyiben az ajánlattevő gazdasági szereplő képviseletére a 

hatályos cégkivonat szerint több személy is jogosult, elegendő csak annak a 

személynek/személyeknek az adatait megadni, aki/akik a jelen közbeszerzési eljárásban a 

gazdasági szereplőt képviselik. Itt kell feltüntetni az adott esetben meghatalmazással rendelkező 

képviselőt/képviselőket is. 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy csak annak a személynek a nyilatkozatait 

fogadja el az eljárás során, aki/akik a hatályos cégkivonat (vagy adott esetben meghatalmazás) 

alapján képviseletre jogosultak, és az ESDP formanyomtatványban is feltüntetésre kerültek. 

Ajánlatkérő a képviseletre jogosult teljes nevének feltüntetése mellett szükségesnek tartja a 

születési hely és idő feltüntetését is. 

A képviseletre vonatkozó információk sorban, a képviselet formájának ajánlatkérő kéri az 

alábbi válaszok közül valamelyiket feltüntetni: 

 önálló képviselet, vagy 

 együttes képviselet, vagy 

 meghatalmazott. 

Amennyiben jelen közbeszerzési eljárásban több képviselő járhat el, a B részt a szükséges 

számban kell kitölteni. 

C. Más szervezetek kapacitásának igénybevételére vonatkozó információk 

Igénybevétel 

Amennyiben az ajánlattevő/közös ajánlattevők önállóan, a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti 

kapacitást biztosító szervezet igénybevétele nélkül felel/felelnek meg az eljárásban előírt 

alkalmassági feltételeknek, ebben a pontban a „nem” választ kell megjelölni. „Nem” válasz esetén 

további nyilatkozattételi kötelezettsége nincs az ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek. 

Amennyiben igen, minden egyes kapacitást biztosító szervezetre vonatkozóan külön-külön 

egységes európai közbeszerzési dokumentumban kell megadni az e rész A. és B. szakaszában, 

valamint a III. részben meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett 

szervezetek által aláírva. 

Amennyiben az előírt alkalmassági feltételeknek kapacitást biztosító szervezet igénybevételével 

felel meg ajánlattevő, úgy az „igen” válasz mellett a dokumentáció 6. mellékletét képező, a Kbt. 

65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatot, valamint a Kbt. 65. § (7) és (8) bekezdése szerinti 

dokumentumokat is be kell nyújtania az ajánlatával egyidejűleg, azokat nem az ajánlatok 

értékelését követően kéri be ajánlatkérő. 
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D. Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi 

igénybe 

Ajánlatkérő az ajánlati felhívás VI.3.7. pontjában előírta, hogy az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a 

Kbt.66.§ (6) bekezdés a)-b) pontja vonatkozásában. 

Amennyiben az ajánlattevő az „igen” választ jelölte meg, úgy a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja 

alapján a dokumentáció 7. számú melléklete szerinti nyilatkozatot is be kell nyújtania ajánlatában, 

azt nem az ajánlatok értékelését követően kéri be ajánlatkérő. 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ebben a pontban csak azokat az 

alvállalkozókat kell feltüntetni, akik nem vesznek részt az alkalmassági feltételek igazolásában, 

azaz nem kapacitást biztosító szervezetek! A kapacitást biztosító szervezetekre vonatkozó 

információt csak a „C” pontban kell feltüntetni! 

III. Kizárási okok 

A: Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok 

Az ESDP formanyomtatványban szereplő 
kizáró ok 

A kizáró ok Kbt. hivatkozása 

Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy 
a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő 
testületének tagját, illetve az e testületek 
képviseletére, az azokban való döntéshozatalra vagy 
azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező 
tagját a fent felsorolt okok valamelyikéért olyan 
ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt 
hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott 
kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó? 

Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont aa)-af) és részben 
ah) alpontok, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdése 
 
Ajánlattevőknek abban az esetben, ha nem 
tartoznak a kizáró ok hatálya alá, a „nem” választ 
kell megjelölniük. 
 
A kizáró ok a Kbt. 64. § szabályai szerint 
öntisztázható! 
 
Öntisztázás esetben az ESDP „Ítéletek esetén 
hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, 
amelyek a releváns kizárási okok ellenére igazolják 
megbízhatóságát” sorban az „igen választ kell 
megjelölni, és a következő sorban ismertetni kell 
a gazdasági szereplő megbízhatósága érdekében 
hozott intézkedéseket. 
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B: Adófizetési vagy a Társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó kötelezettség 

megszegésével kapcsolatos kizáró okok 

Az ESDP formanyomtatványban szereplő 
kizáró ok 

A kizáró ok Kbt. hivatkozása 

Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes 
kötelezettségét az adók és társadalombiztosítási 
járulékok megfizetése tekintetében, mind a 
székhelye szerinti országban, mind pedig az 
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő 
tagállamában, ha ez eltér a székhely szerinti 
országtól? 

Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pont 
 
Ajánlattevőknek abban az esetben, ha nem 
tartoznak a kizáró ok hatálya alá, az „igen” 
választ kell megjelölniük. 
Amennyiben a gazdasági szereplőnek van 
tartozása, de azok megfizetésére halasztást 
kapott, a „nem” választ kell megjelölnie, és meg 
kell adnia az ESDP formanyomtatvány 
következő soraiban kért adatokat. 
 
Amennyiben a magyarországi letelepedésű 
ajánlattevő szerepel a NAV köztartozásmentes 
adózói névjegyzékében, a „Ha az adók vagy 
társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó 
dokumentáció elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg 
a következő információkat:” sorban fel kell tüntetnie 
a következő adatot: 
 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasm
entes/egyszeru_lekerdezes 
 
Amennyiben a magyarországi letelepedésű 
ajánlattevő nem szerepel a NAV 
köztartozásmentes adózói névjegyzékében, ezt a 
pontot üresen kell hagynia. 
 
A kizáró ok a Kbt. 64. § szabályai szerint nem 
öntisztázható! 

 

C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelezettségszegéssel 

kapcsolatos okok 

Az ESDP formanyomtatványban szereplő 
kizáró ok 

A kizáró ok Kbt. hivatkozása 

A gazdasági szereplő a következő helyzetek 
bármelyikében van-e: 
a) Csődeljárás, vagy 
b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy felszámolási 
eljárás alatt áll, vagy 
c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött, vagy 
d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti 
hasonló eljárás következtében bármely hasonló 
helyzetben van28, vagy 

Kbt. 62. § (1) bekezdés c) és d) pont 
 
Ajánlattevőknek abban az esetben, ha nem 
tartoznak a kizáró ok hatálya alá, a „nem” választ 
kell megjelölniük. 
 
Magyarországi letelepedésű ajánlattevő esetében a 
következő adatot is fel kell tüntetni: 
 

http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes
http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191877.313460#foot28
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e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, vagy 
f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette? 

Igazságügyi Minisztérium 
www.e-cegjegyzek.hu 
www.gvh.gov.hu 
 
A kizáró ok a Kbt. 64. § szabályai szerint 
öntisztázható! 
 
Öntisztázás esetben az ESDP „Kérjük, ismertesse 
az okokat, amelyek miatt mégis képes lesz az 
alkalmazandó nemzeti szabályokat és üzletfolytonossági 
intézkedéseket figyelembe véve a szerződés teljesítésére” 
sorban az ismertetni kell a gazdasági szereplő 
megbízhatósága érdekében hozott intézkedéseket 

Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny 
torzítását célzó megállapodást más gazdasági 
szereplőkkel? 

Kbt. 62. § (1) bekezdés n) és o) pont 
 
A kizáró ok a Kbt. 64. § szabályai szerint 
öntisztázható! 
 
Az öntisztázás érdekében tett intézkedéseket itt 
kell ismertetni. 

Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek bármilyen 
összeférhetetlenségről31 a közbeszerzési eljárásban 
való részvételéből fakadóan? 

Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pont 
 
Ajánlattevőknek abban az esetben, ha nem 
tartoznak a kizáró ok hatálya alá, a „nem” választ 
kell megjelölniük. 
 
Amennyiben „igen” válasz kerül megjelölésre 
indokolni kell, hogy ennek ellenére miért vehet 
részt az ajánlattevő az eljárásban. 

Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy valamely 
hozzá kapcsolódó vállalkozás tanácsadást az 
ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérőnek, vagy részt vett-e más módon a 
közbeszerzési eljárás előkészítésében? 

Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pont 
 
Ajánlattevőknek abban az esetben, ha nem 
tartoznak a kizáró ok hatálya alá, a „nem” választ 
kell megjelölniük. 
 
Amennyiben „igen” válasz kerül megjelölésre 
indokolni kell, hogy ennek ellenére miért vehet 
részt az ajánlattevő az eljárásban. 

Megerősíti-e a gazdasági szereplő a következőket? 

a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a 
kiválasztási kritériumok teljesülésének 
ellenőrzéséhez szükséges információk szolgáltatása 
során nem tett hamis nyilatkozatot, 

b) Nem tartott vissza ilyen információt, 

c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az ajánlatkérő 
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által 
megkívánt kiegészítő iratokat, és 

d) Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni az 
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő 
döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas 

Kbt. 62. § (1) bekezdés h), i) és j) pont 
 
Ajánlattevőknek abban az esetben, ha nem 
tartoznak a kizáró ok hatálya alá, az „igen” 
választ kell megjelölniük. 

http://www.e-cegjegyzek.hu/
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191877.313460#foot31


7 

 

információkat megszerezni, amelyek jogtalan 
előnyöket biztosítanának számára a közbeszerzési 
eljárásban, vagy gondatlanságból olyan félrevezető 
információkat szolgáltatni, amelyek érdemben 
befolyásolhatják a kizárásra, a kiválasztásra vagy az 
odaítélésre vonatkozó döntéseket. 

 

D: Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő 

tagállamának nemzeti jogszabályaiban előírt kizárási okok 

Az ESDP formanyomtatványban szereplő 
kizáró ok 

A kizáró ok Kbt. hivatkozása 

Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a 
tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket a 
vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési 
dokumentumok meghatároznak? 

Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpont, 
részben ah) alpont, e-g) pontok, k)-l) pontok, p)-
q) pontok, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdése. 
 
 
Ajánlattevőknek abban az esetben, ha nem 
tartoznak a kizáró ok hatálya alá, a „nem” választ 
kell megjelölniük. 
 
Kbt. 62. § (1) f) pont kivételével a kizáró okok 
öntisztázhatóak! 
 
 
Az alábbi információk megadása szükséges 
ebben a pontban: 
 
Közbeszerzési Hatóság 
www.kozbeszerzes.hu 
Igazságügyi Minisztérium 
www.e-cegjegyzek.hu 
Munkafelügyelet, Foglalkoztatás-felügyelet 
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php?cs
op=11 
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 
www.kozrend.hu 
 
 

Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási okok 
fennállnak, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 
intézkedéseket? 

Csak abban az esetben kell kitölteni, ha valamely 
tisztán nemzeti kizárási ok fennáll. 
 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, 
hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontja 
szerinti kizáró okok esetében öntisztázás nem 
lehetséges! 

 

  

http://www.kozbeszerzes.hu/
http://www.e-cegjegyzek.hu/
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php?csop=11
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php?csop=11
http://www.kozrend.hu/
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IV. Kiválasztási szempontok 

Jelen közbeszerzési eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentumban elegendő az 

ajánlattevő vagy kapacitást biztosító szervezet olyan tartalmú nyilatkozatának benyújtása, hogy az 

megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az ESDP IV. részének α pontját kell csak 

kitölteni. Az ESDP IV. részének A, B, C és D pontjait nem kell kitölteni! 

A: Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére 

Jelen eljárásban nem kell kitölteni. 

B: Gazdasági és pénzügyi helyzet 

Jelen eljárásban nem kell kitölteni. 

C: Technikai és szakmai alkalmasság 

Jelen eljárásban nem kell kitölteni. 

D: Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabályok 

Jelen eljárásban nem kell kitölteni. 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ESDP formanyomtatványban megadott 

adatokat, a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján az értékelési szempontra tekintettel legkedvezőbb 

ajánlattevőnek igazolnia kell. Amennyiben a ESDP-ben megadott adatokat az ajánlattevő nem 

tudja igazolni, úgy az, a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja alapján hamis nyilatkozatnak minősül! 

V. Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése 

Jelen eljárás egyszakaszos, nyílt eljárás, így az V. részt nem kell kitöltenie az ajánlattevőknek. 

VI. Záró nyilatkozat 

A ESDP formanyomtatványt a gazdasági szereplőnek cégszerűen alá kell írnia! 


