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A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a 
gazdasági szereplő szorítkozhat a IV. rész α szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene
töltenie

A gazdasági szereplőnek meghatározott szervezet tagjának kell-e lennie ahhoz, hogy a letelepedési helye szerinti országban az 
adott szolgáltatást nyújthassa?

Szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések esetében: meghatározott szervezet tagjának kell-e lenni?

Meghatározott engedély szükséges-e ahhoz, hogy a gazdasági szereplő a letelepedési helye szerinti országban az adott 
szolgáltatást nyújthassa?

Szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések esetében: meghatározott engedélyre van-e szükség?

Be van jegyezve a letelepedés helye szerinti tagállamának a 2014/24/EU irányelv XI mellékletében említett, vonatkozó 
cégnyilvántartásába, egyes tagállamok gazdasági szereplőinek egyes esetekben az adott mellékletben meghatározott egyéb 
követelményeknek is meg kell felelniük.

Vonatkozó cégnyilvántartásba való bejegyzés

Be van jegyezve a letelepedés helye szerinti tagállamának a 2014/24/EU irányelv XI mellékletében említett, vonatkozó szakmai 
nyilvántartásába, egyes tagállamok gazdasági szereplőinek egyes esetekben az adott mellékletben meghatározott egyéb 
követelményeknek is meg kell felelniük.

Vonatkozó szakmai nyilvántartásba való bejegyzés

A 2014/24/EU irányelv 58. cikkének (2) bekezdése a következő kiválasztási szempontokat határozza meg:

A: Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére

A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a 
gazdasági szereplő szorítkozhat a IV. rész α szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene
töltenie:

Megfelel az előírt kiválasztási szempontoknak

A kiválasztási szempontok tekintetében az ajánlatkérő szerv az alábbi feltétel teljesülésének kijelentését várja el a gazdasági 
szereplőtől:

α: Az összes kiválasztási szempont általános jellemzése

IV. rész: Kiválasztási szempontok
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A gazdasági szereplő a következő szakembereket vagy műszaki szervezeteket veheti igénybe, különös tekintettel a 
minőség-ellenőrzésért felelős szakemberekre vagy szervezetekre. Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, 
akiket/amelyeket nem közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő
igénybe veszi, a II. rész C. szakaszában meghatározottak szerint, külön-külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot 
kell kitölteni.

Minőség-ellenőrzésért felelős szakemberek vagy műszaki szervezetek

Csak szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések esetében: A referencia-időszak folyamán a gazdasági szereplő a 
meghatározott típusokon belül a következő főbb szolgáltatásokat nyújtotta. Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet 
írhatnak elő, és elfogadhatnak három évnél régebbi tapasztalatot.

Szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések esetében: a meghatározott típusú szolgáltatások nyújtása

Csak árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződések esetében: A referencia-időszak folyamán a gazdasági szereplő a 
meghatározott típusokon belül a következő főbb szállításokat végezte. Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet 
írhatnak elő, és elfogadhatnak három évnél régebbi tapasztalatot.

Árubeszerzésre irányuló szerződések esetében: a meghatározott típusú szállítások végzése

Csak építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési szerződések esetében: A referencia-időszak folyamán a gazdasági szereplő a 
meghatározott típusú munkákból a következőket végezte: Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és 
elfogadhatnak öt évnél régebbi tapasztalatot.

Építési beruházásra irányuló szerződések esetében: a meghatározott típusú munkák végzése

A 2014/24/EU irányelv 58. cikkének (4) bekezdése a következő kiválasztási szempontokat határozza meg:

C: Technikai és szakmai alkalmasság

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot 
az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott 
közbeszerzési dokumentumokban.

Az esetleges egyéb gazdasági vagy pénzügyi követelmények tekintetében, amelyeket a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban meghatároztak, a gazdasági szereplő kijelenti a következőket:

Egyéb gazdasági vagy pénzügyi követelmények

Szakmai felelősségbiztosításának biztosítási összege a következő:

Szakmai felelősségbiztosítás

A vonatkozó hirdetményben, a közbeszerzési dokumentumokban vagy az ESPD-ben meghatározott pénzügyi mutatók (például az 
eszközök és a források aránya) tekintetében a gazdasági szereplő kijelenti, hogy az előírt mutatók tényleges értékei a következők
:

Pénzügyi mutató

Amennyiben az (általános vagy specifikus) árbevételre vonatkozó információ nem áll rendelkezésre a kért időszak egészére 
vonatkozóan, kérjük, adja meg a gazdasági szereplő létrejöttének dátumát vagy azt az időpontot, amikor megkezdte üzleti 
tevékenységét:

A gazdasági szereplő létrejötte

A gazdasági szereplő átlagos, éves specifikus árbevétele a szerződés által érintett üzleti területre vonatkozóan, a vonatkozó 
hirdetményben, a közbeszerzési dokumentumokban vagy az ESPD-ben előírt számú évben a következő:

Átlagos specifikus árbevétel

A gazdasági szereplő éves specifikus árbevétele a szerződés által érintett üzleti területre vonatkozóan, a vonatkozó 
hirdetményben, a közbeszerzési dokumentumokban vagy az ESPD-ben előírt számú pénzügyi évben a következő:

Éves specifikus árbevétel

A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele a vonatkozó hirdetményben, a közbeszerzési dokumentumokban vagy az ESPD-ben 
előírt számú évben a következő:

Átlagos éves árbevétel

A gazdasági szereplő általános éves árbevétele a vonatkozó hirdetményben, a közbeszerzési dokumentumokban vagy az 
ESPD-ben előírt számú pénzügyi évben a következő:

Általános éves árbevétel

A 2014/24/EU irányelv 58. cikkének (3) bekezdése a következő kiválasztási szempontokat határozza meg:

B: Gazdasági és pénzügyi helyzet
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A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot 
az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott 
közbeszerzési dokumentumokban.

Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban 
foglalt, a hatáskörrel rendelkezőként elismert hivatalos minőség-ellenőrző intézetek vagy hivatalok által kiállított 
bizonyítványokat, amelyek műszaki leírásokra vagy szabványokra való egyértelmű hivatkozással igazolják a termékek 
megfelelőségét?

Árubeszerzésre irányuló szerződések esetében: minőség-ellenőrző intézetek által kiállított bizonyítványok

Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződések esetében: A gazdasági szereplő szállítani fogja a leszállítandó termékekre 
vonatkozó mintákat, leírásokat vagy fényképeket, és adott esetben rendelkezésre bocsátja a hitelességi tanúsítványokat.

Árubeszerzésre irányuló szerződések esetében: hitelességi tanúsítvánnyal rendelkező minták, leírások vagy 
fényképek

Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződések esetében: A gazdasági szereplő szállítani fogja a leszállítandó termékekre 
vonatkozó mintákat, leírásokat vagy fényképeket, amelyeket nem kell hitelességi tanúsítványnak kísérnie.

Árubeszerzésre irányuló szerződések esetében: hitelességi tanúsítvány nélküli minták, leírások vagy fényképek

A gazdasági szereplő a szerződés következő részére (azaz százalékára) nézve kíván esetleg harmadik féllel szerződést kötni: 
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy határozott, hogy a szerződés egy részére alvállalkozói 
szerződést köt, és az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a résznek a teljesítéséhez, akkor kérjük, hogy mindegyik ilyen
alvállalkozóra nézve külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti II. rész C. szakaszát.

Alvállalkozói arány

A következő eszközök, berendezések vagy műszaki felszerelések fognak a gazdasági szereplő rendelkezésére állni a szerződés 
teljesítéséhez:

Eszközök, berendezések vagy műszaki felszerelések

A gazdasági szereplő átlagos éves statisztikai állományi létszáma és vezetői létszáma az utolsó három évre vonatkozóan a 
következő volt:

Átlagos statisztikai állományi létszám

A gazdasági szereplő vezetői létszáma az utolsó három évre vonatkozóan a következő volt:

Vezetői létszám

A gazdasági szereplő a következő környezetgazdálkodási intézkedéseket tudja alkalmazni a szerződés teljesítése során:

Környezetgazdálkodási intézkedések

A szolgáltató vagy maga a vállalkozó, és/vagy (a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt 
követelményektől függően) annak vezetői személyzete a következő iskolai végzettséggel és szakképzettséggel rendelkeznek:

Iskolai végzettség és szakképzettség

Összetett leszállítandó termékek vagy teljesítendő szolgáltatások, vagy – rendkívüli esetben – különleges célra szolgáló termékek
vagy szolgáltatások esetében: A gazdasági szereplő lehetővé teszi termelési vagy műszaki kapacitásaira, és amennyiben 
szükséges, a rendelkezésére álló tanulmányi és kutatási eszközökre és minőség-ellenőrzési intézkedéseire vonatkozó vizsgálatok 
elvégzését. A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy – amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja – nevében a szállító/szolgáltató 
székhelye szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el.

Vizsgálatok lehetővé tétele

A gazdasági szereplő a következő ellátásilánc-irányítási és ellenőrzési rendszereket tudja alkalmazni a szerződés teljesítése 
során:

Az ellátási lánc irányítása

A gazdasági szereplő a következő tanulmányi és kutatási létesítményeket veszi igénybe:

Tanulmányi és kutatási létesítmények

A gazdasági szereplő a minőség biztosítása érdekében a következő műszaki hátteret veszi igénybe, valamint tanulmányi és 
kutatási létesítményei a következők:

A minőség biztosítása érdekében igénybe vett műszaki háttér

Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési szerződések esetében a gazdasági szereplő a következő szakembereket vagy 
műszaki szervezeteket veheti igénybe a munka elvégzéséhez:

Építési beruházásra irányuló szerződések esetében: a munka elvégzéséhez igénybe vehető szakemberek vagy 
műszaki szervezetek
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A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot 
az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott 
közbeszerzési dokumentumokban.

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független testület által kiállított igazolást, amely tanúsítja, hogy a gazdasági 
szereplő az előírt környezetvédelmi vezetési rendszereknek vagy szabványoknak megfelel?

Független testületek által kiállított igazolás a környezetvédelmi vezetési rendszereknek vagy szabványoknak 
való megfelelésről

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független testület által kiállított igazolást, amely tanúsítja, hogy a gazdasági 
szereplő egyes meghatározott minőségbiztosítási szabványoknak megfelel, ideértve a fogyatékossággal élők számára biztosított 
hozzáférésére vonatkozó szabványokat is?

Független testületek által kiállított igazolás a minőségbiztosítási szabványoknak való megfelelésről

A 2014/24/EU irányelv 62. cikkének (2) bekezdése a következő kiválasztási szempontokat határozza meg:

D: Minőségbiztosítási rendszerek és környezetgazdálkodási szabványok




