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A Házszabály 94 .§ (1) bekezdése és a 102 .§ (1) bekezdése alapján a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CAWX. törvény módosításáról T/18199 . számú
törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslatot

terjesztem elő :

1 . A törvényjavaslat új 6.§-sal történő kiegészítését javasolom (a módosító javaslat
elfogadása esetén a törvényjavaslat további §-ainak számozása értelemszerűen
változik) :

Módosító javaslat

„6.§

A Kbt. 12 . ~-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) Az ajánlattevők jegyzékbe vételének feltételeit (a továbbiakban : minősítési
szempontok) és igazolási módjait a 60 . § (1) bekezdéséneka)-d), f)-h)pontja, a 61 .
§ (1) bekezdése, a 63 . § (2) bekezdése, valamint a 66-68 . § és a 69. &(1)-(3)
bekezdése alapján a Közbeszerzések Tanácsa külön jogszabályban meghatározott
feltételek figyelembe vételével határozza meg, és a Közbeszerzési Értesítőben
me -hirdeti. A minősítési szem ontok meghatározása során a Közbeszerzések
Tanácsa jogosult a hivatkozott szempontok közül választani .""

2. A törvényjavaslat 129.§-ának az alábbi módosítását javasolom :

129. §

(1) A Kbt. 387. &-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) Minősített ajánlattevő az lehet, aki megfelel a Tanács által -külön
jogszabályban meghatározott feltételek figyelembe vételével - meghatározott és
me hirdetett minősítési szempontoknak és azt az előírt módon igazolja (12 .~)."

(2) A Kbt. 387 . §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg az eredeti
(3) (6) bekezdés számozása (4)-(7) bekezdésre változik :

„(3) A kérelmező a 66-68 . § és a 69. § (1)-(3) bekezdése körébe tartozó
minősítési szempontoknak való megfelelését más szervezetnek (szervezeteknek) a
meghatározott minősítési szempontoknak való megfelelőségére történő
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hivatkozással is igazolhatja . Az igazolásnak ebben az esetben is az előírt módon kell
történni, egyben csatolni kell az érintett szervezet (szervezetek)
kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatát. A kérelmező azonban köteles
igazolni, hogy a minősítési szempontoknak megfelelő erőforrások rendelkezésére
állnak a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékén történő szereplés teljes
időtartama alatt ."

3 . A törvényjavaslat 135.§ (1) bekezdése b) pontjának az alábbi módosítását
javasolom :

/(1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg/

b) a Kbt . [12. §-ának (2) bekezdésében,] 14. §-ának (1) bekezdésében és 63 . §-a (2)
bekezdésének a) pontjában a „60. § (1) bekezdésének a)-d), fl-g) pontja" szövegrész
helyébe a „60 . § (1) bekezdésének a)- d), J)-h) pontja" szövegrész lép ;

2



Indokolás

A módosító javaslat célja, hogy jogszabályi szinten kerüljenek meghatározásra azok a
minősítési szempontok, amelyeket a Közbeszerzések Tanácsának az ajánlattevők
jegyzékbe történő vétele során figyelembe kell vennie, és alkalmaznia kell. A minőségi
elvárások így további követelményként épülnek be a közbeszerzési pályázatokon
ajánlattevő vállalkozásokkal szemben .
Tekintettel arra, hogy a gazdaság fejlődése nem képzelhető el aktív minőségpolitika
alkalmazása nélkül, mindenképpen indokolt e szempontok jogszabályban történő
meghatározása .

Budapest, 2005 .november.28 .

Dr. Kálmán András

országgyűlési képviselő
MSZP

3


	page 1
	page 2
	page 3

