
Mi is az e-CERTIS?   

Az e-CERTIS útmutatással szolgál azokról a dokumentumokról és igazoló dokumentumokról, 
amelyekre a vállalatoknak szükségük van ahhoz, hogy egy adott uniós országban közbeszerzési 
szerződésre pályázhassanak.  

Arra hivatott, hogy segítse: 

• a vállalkozásokat abban, hogy megállapíthassák, mely dokumentumokat és igazoló 
dokumentumokat kell benyújtaniuk, amikor egy európai országban közbeszerzési 
szerződésre pályáznak,  

• az európai országok ajánlatkérő hatóságait abban, hogy megállapítsák, milyen 
dokumentumokat kell kérniük az ajánlattevőktől, illetve melyek azok a dokumentumok, 
amelyeket elfogadhatnak tőlük. 

Milyen nyelveken használható? 

Az e-CERTIS 21 hivatalos nyelven használható. 

Milyen dokumentumokra terjed ki a rendszer? 
Az e-CERTIS nem minden dokumentumra terjed ki azok közül, amelyeket az ajánlatkérő hatóságok 
kérhetnek, hanem csak azokra, amelyeket a hatóságok a leggyakrabban kérnek.           

 

Milyen dokumentumokról és igazoló dokumentumokról van szó? 

Azokat az ajánlattevőket, amelyek egy európai országban közbeszerzési szerződésre pályáznak, az 
ajánlatkérő hatóságok kérhetik olyan dokumenumok benyújtására, amelyek szerződésteljesítési 
képességüket tanúsítják (ld. 2004/18/EK irányelv 45. cikke), például azt, hogy: 

• szakmai visszaéléssel vagy bűncselekmény elkövetésével nem vádolták őket,  

• jogi és pénzügyi helyzetük rendezett, 
• rendelkeznek a megfelelő forrásokkal ahhoz, hogy teljesíteni tudják a szerződésben 

foglaltakat stb. 

E bizonyítékok rendszerint a tagállami hatóságok által kibocsátott hivatalos igazoló dokumentumok 
formáját öltik, vagy az ajánlattevő képviselőjének (pl. közjegyző vagy bíró előtt tett esküvel) 
hitelesített nyilatkozatairól van szó. Formátumuk többféle lehet: különféle hatóságok állítják ki őket 
a helyi nyelven. 
Miben segíthet Önnek az e-CERTIS? 
Abban, hogy: 

• megértse, milyen információt kérnek Öntől  vagy nyújtanak Önnek,  

• azonosítani tudja a kölcsönösen elfogadható egyenértékű dokumentumokat.  
Mindezt egész gyorsan elvégezheti a különféle keresési feltételek segítségével, például a kulcsszavak 
szerinti kereséssel, amelyet a keresett dokumentum eredeti nyelvén végezhet.   



A következő esetekben lehet hasznos az e-CERTIS: 

1. azok számára, akik első alkalommal nyújtanak be ajánlatot, és még nem ismerik a 
közbeszerzési eljárásokat (akár abban az esetben is, ha ugyanabból az országból származnak, 
mint az ajánlatkérő hatóság). Az e-CERTIS hasznos referenciarendszerrel szolgál azokról a 
dokumentumokról, amelyeket az ajánlattevőknek rendszerint be kell nyújtaniuk, valamint a 
dokumetumok tartalmáról is. 

2. határokon átnyúló közbeszerzés esetében – előfordulhat, hogy olyan igazoló 
dokumentumokat kérnek Öntől, amelyek hazájában az adott formában nem léteznek; illetve 
a szokásos információkat a szokottól eltérő formában kérik.  

3. ajánlatkérő hatóságok számára – amelyeknek meg kell győződniük arról, hogy a hozzájuk 
(valószínűleg több országból) érkező dokumentumok megfelelnek a referenciafeltételekben 
rögzítetteknek a tartalom és a kiállító hatóság szempontjából. 

 

Hogyan használható az e-CERTIS? 

Minden egyes ország esetében ugyanazon címek alatt csoportosítva találhatók a leggyakoribb 
igazoló dokumentumokkal kapcsolatos információk. A címek az uniós közbeszerzési irányelvekben 
szereplő igazoló okmányok típusainak felelnek meg (az ajánlattevő személyazonosságát igazoló 
okmány; igazolás a pénzügyi helyzetről és arról, hogy a pályázó nem áll csődeljárás alatt stb.).  

Az egyes címek esetében minden egyes tagállami adatcsoportra vonatkozó találati oldal egy 
bizonyos számú sztenderd rovatból áll. A találati oldal részletesen és a különféle tagállami 
adatcsoportokban egységes, következetes módon bemutatja az adott országban egy bizonyos 
igazolástípusnak megfelelő igazoló dokumentumokat.  

A rendszer egymásnak megfelelteti az egymással egyenértékű dokumentumokat a különböző 
tagállami adatcsoportokban. A közös, következetes szerkezet révén lehetővé válik a különböző 
dokumentumtípusok meglehetősen mélyreható elemzése. A kulcsszavak szerinti keresés, a logikai 
rovatok szerinti csoportosítás és az összevetésre szolgáló funkciók révén a közbeszerzési eljárás 
bármely résztvevője számára könnyebbé válik a  dokumentumok felismerése és tartalmuk 
értékelése. 

 

Mi a státusza az e-CERTIS-beli keresés találatainak? 
Az e-CERTIS referenciaforrásul szolgál:  segítségével könnyebben átlátható, hogy mely 
dokumentumokra van szükség az egyes országokban, illetve melyek azok a dokumentumok, 
amelyeket az egyes országok elfogadnak, valamint tájékoztat a dokumentum tartalmáról is.  

Az a tény, hogy az e-CERTIS alapján egy adott ország egy dokumentuma egy másik ország egy 
bizonyos igazoló dokumentumának felel meg, jogilag nem kötelező érvényű. 

 



Kinek a feladata az e-CERTIS frissítése? 

Az e-CERTIS közös kezdeményezés – a Bizottság gondoskodik a rendszerről és annak irányításáról, a 
tagállami szerkesztőbizottságok pedig arról, hogy a benne található információk teljesek, pontosak 
és naprakészek legyenek.  
 

Hogyan léphetek be a rendszerbe? 

Az e-CERTIS az Európai Bizottság Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóságának honlapján érhető el. 

Ha további tájékoztatást szeretne kapni, kérjük, írjon nekünk a markt-e-certis@ec.europa.eu 
címre. 
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