
nrrrz6ggyű lés Hivatala

Irományazém : í19 k «

Érkezett 2016 MARC 0 t

2016. évi . . . törvény
A közbeszerzési törvény összeférhetetlenségi szabályainak pontosításáró l

1 . §

A közbeszerzésekről szóló 2015 . évi CXLIII . törvény 25 . § (3) bekezdésének szövege az
alábbi c) ponttal egészül ki :

»25. § (3) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre

jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként

a) az ajánlatkérŐ által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe

bevont személy vagy szervezet,
b) az a szervezet, amelynek

ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
bb) tulajdonosát,

bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját az ajánlatkérŐ az

eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, ha közreműködése az
eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti, tovább á

c) az a szervezet, amelynek

ca) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja ,
cb) tulajdonosa,

cc) a ca)-cb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozója ugyanazo n

közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként

vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként közreműködő másik

szervezet vezető tisztségviselője, felügyelőbizottságának tagja, tulajdonosa vagy ezek

bármelyikének közös háztartásban . élő hozzátartozója."

2 . §

E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Általános indokolá s

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közbeszerzési eljárás keretében szerzett be az ellenŐrzései

lefolytatásához szükséges légpárnás hajót . Az eljárás során ajánlatkérőként részt vett három

szervezet közül kettőnek ugyanaz volt a tulajdonosa . Erről a helyzetről a közbeszerzésekrŐl szóló
2015. évi CXLIII. törvény nem rendelkezik, bár a Gazdasági Versenyhivatal külön felhívja a

figyelmet az ilyen helyzetb ől fakadó jogsértés lehet őségére, amikor így fogalmaz az

ajánlattevőknek tett ajánlásában : "az ajánlattevők közötti kereszttulajdonlás illetve menedzseri

összefonódások, egymás alvállalkozói bevonása illetve egymással való kommunikációja esetén

különösen oda kell figyelnie az ajánlatkér őnek, ugyanis ilyenkor nagyobb a kartellmegállapodá s

veszélye" .

Tény, hogy nem a NAV beszerzése volt az egyetlen, ahol két ajánlattevő tekintetében azonos vol t

a tulajdonos . Tekintettel arra, hogy az azonos tulajdonosi körrel rendelkez ő szervezetek között

külön kommunikációra nincs is szükség, hiszen bizonyos információk tudottnak tekinthetők,

ennek az eljárásnak egyértelmŰen versenykorlátozó hatása van, ilyen esetben három, egymástól

független, így a másik két szereplő számára érdemi versenyt eredményez ő eljárásra nincs

lehetőség.

Részletes indokolás

1 . 1

Tartalmazza az elfogadásra szánt szövegszer ű javaslatot, amely biztosíthatja, hogy a jövőben ilyen
módon ne legyen korlátozható a verseny közbeszerzési eljárásban .

2 . 5

A hatálybalépésről rendelkezik .
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ORSZÁGGYŰLÉS I

KÉPVISELŐ

dr. Kövér László

az Országgyűlés elnöke
részére

helyben

tárgy: törvényjavaslat

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 6 . cikk (1) bekezdése, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
10/2014. (II. 24.) OGY határozat 31 . skk. §§-ai alapján A közbeszerzési törvény
összeférhetetlenségi szabályainak pontosításárólcímmel a mellékelten csatol t

törvényjavaslatot

terjesztem elŐ .

Budapest, 2016 . március 1 .

Tisztelettel :

dr. S 1 ó Szabolcs

függetle • országgyűlési képviselő
Együtt
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