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III. melléklet: Nyilatkozat a kizárási kritériumokról és az 

összeférhetetlenség fennállásának hiányáról 
 

 

A pályázó/ajánlattevő hivatalos neve: 
......................................................................................................................................................

. 

 

Hivatalos címe: 
......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

Hivatalos jogi formája (csak a jogi személyek vonatkozásában): 
......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

 

Alulírott …,.................................................................... [a pályázó/ajánlattevő]1 nevében 

aláírásra jogosult képviselőként felelősségem tudatában kijelentem, hogy: 

 

a)  a pályázó/ajánlattevő nem áll csődeljárás vagy felszámolás alatt, büntetőjogi eljárás nem 

folyik ellene, nem kötött megállapodást hitelezőkkel, üzleti tevékenységét nem 

függesztették fel, ilyen ügyekben nem vonták eljárás alá, illetve nincs a nemzeti 

jogszabályokban vagy rendeletekben előírt hasonló eljárásból eredő bármely hasonló 

helyzetben; 

b)  a pályázóval/ajánlattevővel vagy a felette képviseleti, döntéshozatali vagy kontroll 

jogkörrel rendelkező személyekkel szemben egyetlen tagállam illetékes hatósága sem 

hozott res iudicata hatályú ítéletet szakmai kötelességszegéssel kapcsolatos 

bűncselekmény miatt; 

c)  a pályázó/ajánlattevő nem követett el súlyos szakmai kötelezettségszegést, amelyet az 

ajánlatkérő bármely, általa igazolhatónak tekintett módon megállapíthat, ideértve az EBB 

és a nemzetközi szervezetek határozatait is; 

d)  a pályázó/ajánlattevő eleget tett a társadalombiztosítási járulék- vagy adófizetési 

kötelezettségeinek a székhelye szerinti vagy a szerződő hatóság országának, illetve annak 

az országnak a jogi rendelkezéseivel összhangban, ahol a szerződés teljesítendő; 

e)  a pályázóval/ajánlattevővel vagy a felette képviseleti, döntéshozatali vagy kontroll 

jogkörrel rendelkező személyekkel szemben csalás, korrupció, bűnszervezetben való 

részvétel, pénzmosás vagy bármely más – az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő – 

illegális tevékenység miatt nem született res iudicata hatályú ítélet; 

f)  a pályázó/ajánlattevő nem áll az ajánlatkérő által a költségvetési rendelet 109. cikkének 

(1) bekezdésével összhangban kiszabott közigazgatási szankció alatt2. 

 

                                                           
1 A nem kívánt rész törlendő 
2 A szerződő hatóság a kizárások központi nyilvántartásában ellenőrizni fogja, hogy nincs-e érvényben 

közigazgatási szankció. 
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Megjegyzések: 

 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

 

Vállalom, hogy rendelkezésre bocsátom a tőlem kifejezetten kért dokumentumokat. 

 

Az aláíró tudomásul veszi, hogy nem ítélhetők oda szerződések olyan pályázók vagy 

ajánlattevők részére, akik a közbeszerzési eljárás során: 
 

(1)  a szerződéssel kapcsolatosan összeférhetetlenségi helyzetben vannak; összeférhetetlenségi 

helyzet állhat fenn gazdasági érdek, politikai vagy nemzeti hovatartozás, családi vagy 

érzelmi okok vagy bármely más, a kedvezményezettel közös érdek miatt; 

 

(2)  a közbeszerzési szerződésben való részvételük érdekében az ajánlatkérő számára hamis 

nyilatkozatokat tettek vagy hamis információkat adtak meg, vagy egyáltalán nem adták 

meg ezeket az információkat, 

 

(3)  a közbeszerzési eljárásból történő kizárást maga után vonó, a költségvetési rendelet 106. 

cikke (1) bekezdésében rögzített tényállások (a fent meghatározott a)–f) esetek) egyike alá 

tartoznak. 

 

 

Továbbá alulírott büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy: 

 

-  a pályázó/ajánlattevő haladéktalanul tájékoztatja az ajánlatkérőt minden 

összeférhetetlenségi helyzetről, illetve minden olyan helyzetről, amely 

összeférhetetlenséghez vezethet; 

 

-  a pályázó/ajánlattevő semmilyen pénzbeli vagy természetbeni előnyt semmilyen féltől, 

illetve félnek nem adott és nem ad, ilyenre nem törekedett és nem törekszik, azt nem 

próbált és nem próbál megszerezni, nem fogadott el és nem fogad el, ha az törvénytelen 

gyakorlatnak minősül, illetve közvetve vagy közvetlenül a megvesztegetés körébe 

tartozik, s amennyiben azt a szerződés odaítélésével vagy teljesítésével kapcsolatban 

juttatásként vagy jutalomként kapná; 

 

-  az ezen ajánlattételi felhívás keretében az Európai Parlament számára nyújtott 

információk pontosak, igazak és teljesek. 

 

 

 

 

Kelt: ............................                                  Aláírás: ............................................... 
 


