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Az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság a Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és
102 . §-ának (1) bekezdése alapján a nemzetgazdaságilag kiemelt építési beruházáso k
megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló T/5588 . számú
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t

terjeszti elő :

Az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság a törvényjavaslatot a Záró rendelkezése k
alcím előtt a következő 37-46. §-okkal javasolja kiegészíteni, egyidejűleg a törvényjavasla t
eredeti 37-38. §-ainak számozása 47-48. §-okra változik.

,,,,A közbeszerzésekről szóló 2003 . évi CXXIX. törvény módosítása

37 .§

(1) A közbeszerzésekrő l szóló 2003 . évi CXXIX. törvény (a továbbiakban : Kbt.) 4. §-ának 2 .
pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„2 .alvállalkozó :az a szervezet vagy személy, amelyet (akit) az ajánlattev ő részben vagy
egészben közvetlenül a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerz ődés teljesítése
érdekében igénybe vesz . ”

(2) A Kbt . 4. §-a a következő 3/D. ponttal egészül ki :

„3/D.erőforrást nyújtó szervezet:az a szervezet vagy személy, amely nem minősül
alvállalkozónak, és az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben
erőforrást biztosít;”
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38 .

A Kbt . 52. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„52. § Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Az ajánlatkérő az ajánlattételt nem kötheti
gazdálkodó szervezet alapításához, azonban ha a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötendő szerződés (a továbbiakban : közbeszerzési szerződés) teljesítése érdekében
indokolt, a nyertes ajánlattevő számára ezt lehetővé teheti, a közös ajánlatot tev ő nyertesektő l
pedig megkövetelheti . Erre az ajánlati felhívásban az ajánlattevők figyelmét fel kell hívni.”

39. §

A Kbt. 55 . &-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki, egyidej űleg a jelenlegi bekezdés
jelölése (2) bekezdésre változik :

„(1) Ha az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében lehetővé teszi vagy megkövetel i
gazdálkodó szervezet létrehozását (52. &), a dokumentációban megadja a létrehozandó
gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelményeket, amelyek kizárólag a jogi formával, az
ala s tőke minimális mértékével a azdálkodó szervezet tevéken sé körével valamint
tevékenységének ellenőrzésével függhetnek össze .”

40. &

A Kbt. 60. &-a (1) bekezdésében az „ajánlattevő vagy alvállalkozó” szövegrész helyébe az
„ajánlattevő , alvállalkozó vagy erőforrást nyúltó szervezet” szövegrész lép .

41. §

(1) A Kbt . 61.§-a(1) bekezdésében az „ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének tí z
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó” szövegrész helyébe a z
„ajánlattevő , a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venn i
kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet” szövegrész lép.

f2) A Kbt . 61 . §-ának (2) bekezdésében az „ajánlatev ő vagy alvállalkozó” szövegrész helyéb e
az „ajánlattevő , alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet” szövegrész lép .

f3) A Kbt. 61 . §-ának (3) bekezdésében az „az ajánlatevő vagy az alvállalkozó” szövegrés z
helyébe az „az ajánlattevő , az alvállalkozó vagy az erőforrást nyújtó szervezet” szövegrés z
lép."

42 .

A Kbt . 83 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„83. § (1) Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel
biztosítani a hiánypótlás lehetőségét.
(2) A hiánypótlás a kizáró okokkal, az alkalmassággal kapcsolatos igazolások é s
nyilatkozatok, illető leg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban az ajánlat részekén t
benyújtásra előírt egyéb iratok utólagos csatolására terjedhet ki, amennyiben azok az
ajánlatból hiányoznak, továbbá az ajánlattal kapcsolatos formai el őírásoknak való utólago s
megfeleltetésre irányulhat . Hiánypótlásnak van helye akkor is, ha az ajánlattev ő nem
megfelelő példányszámban nyújtotta be ajánlatát. A hiánypótlás az ajánlat tartalmának
utólagos kiegészítésére, módosítására nem terjedhet ki, az ajánlattal kapcsolatos tartalm i
előírásoknak való utólagos megfeleltetésre nem irányulhat .
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(3) A hiánypótlásról az ajánlatkérő egyidejű leg, közvetlenül, írásban köteles tájékoztatni a z
összes ajánlattevőt, megjelölve a határidőt, továbbá ajánlatonként a hiányokat .
(4) A hiánypótlást követően az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korább i
hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiányoka
későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók.
(5) A hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat tartalmának módosítását, továbbáa
hiánypótlás során az ajánlattev ő új, közösen ajánlatot tevő , illető leg alvállalkozó, továbbá
erőforrást nyújtó szervezet megjelölésével és a rá vonatkozó iratokkal nem egészítheti ki a z
ajánlatát ."

43 .§

A Kbt. 112. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„112 . § (1) Az ajánlatkérő köteles az összes részvételre jelentkező számára, azonos
feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét .
(2) A hiánypótlás a kizáró okokkal, az alkalmassággal kapcsolatos igazolások és
nyilatkozatok, illetőleg a részvételi felhívásban vagy a dokumentációban a részvétel i
jelentkezés részeként benyújtásra el őírt egyéb iratok utólagos csatolására terjedhet ki ,
amennyiben azok a részvételi jelentkezésb ől hiányoznak, továbbá a részvételi jelentkezéssel
kapcsolatos formai el ő írásoknak való utólagos megfeleltetésre irányulhat . Hiánypótlásnak van
helye akkor is, ha a részvételre jelentkez ő nem megfelelő példányszámban nyújtotta b e
részvételi jelentkezését . A hiánypótlás a részvételre jelentkezés tartalmának utólago s
kiegészítésére, módosítására nem terjedhet ki, a részvételre jelentkezéssel kapcsolatos tartalm i
előírásoknak való utólagos megfeleltetésre nem irányulhat .
(3) A hiánypótlásról az ajánlatkérő egyidejű leg, közvetlenül, írásban köteles tájékoztatni a z
összes részvételre jelentkezőt, megjelölve a határidőt, továbbá részvételi jelentkezésenkénta
hiányokat .
(4) A hiánypótlást követően az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korább i
hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiányoka
későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók.
(5) A hiánypótlás nem eredményezheti a részvételi jelentkezés tartalmának módosítását ,
továbbá a hiánypótlás során a részvételre jelentkező új, közös részvételre jelentkező , illetőleg
alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet megjelölésével és a rá vonatkozó iratokkal nem
egészítheti ki részvételi jelentkezését .”

44.§

A Kbt. 304. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(1) A közbeszerzési szerz ődést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként [91 .§
(2) bekezdése] szerződő félnek, vagy – ha az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet létrehozásának
kötelezettségét előírta vagy azt lehetővé tette (52. §) – a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők)
kizárólagos	 részesedésével	 létrehozott	 gazdálkodó	 szervezetnek	 (a	 továbbiakban:
projekttársaság) kell teljesítenie .”

45.§

A Kbt. a 304. §-át követően a következő új 304/A. §-sal egészül ki :

„304/A.	 (1) Ha a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattev ő
(ajánlattevők) projekttársaságot hoznak létre, a közbeszerzési szerződésben elő kell írni, hogy
az abban foglalt jogok és kötelezettségek a projekttársaság létrejöttének id őpontjátóla
ro'ekttársasá ot illetik me illetőle terhelik. Ebben az esetben az a'ánlatban me_ elöl t
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alvállalkozók a projekttársasággal kötelesek a közbeszerzési 	 szerződés teljesítéséhez
szükséges szerződést (szerződéseket) megkötni .
(2) Az ajánlatkérőként szerződő fél és a projekttársaság közötti szerződésre egyebekbena
közbeszerzési	 szerződésekre vonatkozó szabályokat – így különösen a szerz ődések
nyilvánosságára, a szerződések kötelező tartalmára és módosítására vonatkozó, továbbá a
szerződések teljesítésének ellenőrzésével kapcsolatban e törvényben vagy más jogszabályban
foglalt elő írásokat – is alkalmazni kell .
(3) A projekttársaság és a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) a szerződés telesítéséért
egyetemlegesen felelnek .
(4) A projekttársaság csak a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében szükséges
tevékenységet végezhet és szerz ődéseket köthet, más gazdálkodó szervezetben részesedés t
nem szerezhet, valamint nem alakulhat át .
(5) A projekttársaságban a nyertes ajánlattevőn (ajánlattevőkön) kívül más nem szerezhet
részesedést. A projekttársaság alapt őkéjét és alaptőkén felüli vagyonát – ide nem értve az
osztalékot – az alapítók nem vonhatják el .
(6) A nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) a projekttársaságot akkor szüntetheti(k) meg, h a
a a •ro'ekttársasá a közbeszerzési szerz ődésben foglaltakat telesítette és az a'ánlatkérővel
az egymás felé fennálló elszámolási kötelezettségeket is teljesítették, vagy
b) a nyertes ajánlattev ő (ajánlattevők) a közbeszerzési szerződésbő l, valamint a közbeszerzés i
szerződés teljesítése érdekében kötött szerződésből származó jogokat és kötelezettségeketa
projekttársaságtól teli es egészében átvállalták ."

46.§

A Kbt. 305. -a a következő (7) bekezdéssel egészül ki :

„(7) Ha a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők)
projekttársaságot hoztak létre, e § alkalmazásában a nyertes ajánlattevőként szerződő fél
kifejezés alatt a projekttársaságot kell érteni .”

Indokolá s

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások megvalósításának el ősegítéséhez, a
beruházások előkészítésének, megvalósításának lerövidítéséhez, továbbá az Európai Unió s
forrásból finanszírozott projektek átláthatóságához, egyszerűsítéséhez és gyorsításához a
közbeszerzési eljárások egyes szabályainak kiigazítása is szükséges .

A nemzetgazdaságilag kiemelt építési beruházások megvalósításának el ősegítése érdekében
egyes törvények módosításáról szóló T/5588. számú törvényjavaslat nem tartalmaz a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) módosítására
vonatkozó javaslatot . A módosító javaslat a Kbt . néhány rendelkezésének pontosítására tes z
javaslatot, a fent említett célok közbeszerzési eljárásokban való érvényesítése érdekében .
Nevezetesen pontosítani javasolja az alvállalkozó, az erőforrást nyújtó szervezet fogalmát,
bevezeti a projekttársaság fogalmát, továbbá újraszabályozza a hiánypótlás szabályait a
felmerült gyakorlati problémákra tekintettel .

Neuralgikus pontja a hatályos Kbt .-nek a „más szervezet erőforrására való támaszkodás”
lehetősége. A jogintézmény kapcsán kialakult gyakorlat azt mutatja, hogy a jelenleg i
szabályozás mellett az erőforrásra való támaszkodást a közbeszerzési szerepl ők olyan
eszközként értelmezik, amelynek segítségével kikerülhető az alkalmasság igazolása .
Másképpen fogalmazva, ezekben az esetekben az ajánlatkérő nem képes maradéktalanul
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meggyőződni arról, hogy az ajánlattevő ténylegesen képes-e a szerz ődés teljesítésére . A
javaslat a definíciók között meghatározni javasolja az erőforrást nyújtó szervezet fogalmát
annak érdekében, hogy egyértelm ű legyen az erőforrást nyújtó szervezet alvállalkozótól való
elkülönülése, az ajánlatkérő jogosítványt kap arra, hogy az er őforrást nyújtó szervezetre i s
előírja az ún. nem kötelező kizáró okokat.

A javaslat szerint a hiánypótlás biztosítása nem az ajánlatkérő döntésétő l függne, hanem azt
kötelezően biztosítani kellene, valamint megszűnne az önkéntes hiánypótlás lehet ősége is . A
hiánypótlás két körre terjedne ki :

- a kizáró okokkal, az alkalmassággal kapcsolatos igazolások és nyilatkozatok, illetőleg
az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban az ajánlat részeként benyújtásra el ő írt
egyéb iratok utólagos csatolására, ha azok az ajánlatból hiányoznak, tovább á

- az ajánlattal kapcsolatos formai el ő írásoknak való utólagos megfeleltetésre .
Hiánypótlásnak lenne helye akkor is, ha az ajánlattev ő nem megfelelő példányszámban
nyújtotta be ajánlatát . Garanciális szabály, hogy a hiánypótlás az ajánlat tartalmának utólago s
kiegészítésére, módosítására nem terjedhet ki, az ajánlattal kapcsolatos tartalmi el ő írásoknak
való utólagos megfeleltetésre nem irányulhat .

A javaslat lehetővé kívánja tenni, hogy a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) a közbeszerzési
eljárás eredményeként megkötött szerz ődést ún. projekttársaság útján teljesítsék. Ha a
szerződés teljesítése érdekében indokolt, a projekttársaság alapítását az ajánlatkérő a közös
ajánlattevő nyertesek számára kötelezővé, más esetben pedig lehetővé teheti. Az
ajánlatkérőnek már az eljárást megindító hirdetményben (az ajánlati felhívásban)
egyértelművé kell tennie, hogy mely esetekben van lehet őség vagy áll fenn kötelezettség a
közbeszerzési eljárás eredményként kötend ő szerződés teljesítése céljával az ajánlattevő
(ajánlattevők) részérő l projekttársaság létrehozására. A javaslat meghatározza azt is, hogy az
ajánlatkérő milyen követelményeket támaszthat a létrejövő társasággal szemben, ezek
kizárólagosan az alábbiak lehetnek : a jogi formával, az alaptőke minimális mértékével, a
gazdálkodó szervezet tevékenységi körével, valamint tevékenységének ellen őrzésével
kapcsolatos követelmények .

A projekttársaságot érelemszerűen csak a nyertes ajánlattev ő , illetve közös ajánlattétel esetén
a nyertes ajánlattevők hozhatják létre, más abban nem vehet részt . A projekttársaság a nyerte s
ajánlattevőktő l átvállalja a jogokat, kötelezettségeket, de a nyertes ajánlattevők is felelnek a
közbeszerzési szerz ődés teljesítéséért . (Egyetemleges felel ősség.) Ilyenkor az alvállalkozók i s
a projekttársasággal állnak jogviszonyban. Annak érdekében, hogy a projekttársaság a
szerződés teljes időtartama alatt megfeleljen az ajánlatkérő által támasztott feltéteknek, a
javaslat előírja, hogy az alapítók nem alakíthatják át, nem vonhatják el a vagyonát . A
projekttársaság megszüntetését – a közbeszerzési szerződés teljesítése előtt – az alapítók csak
akkor kezdeményezhetik, ha a közbeszerzési szerződés teljesítésével kapcsolatos minden
kötelezettséget (ideértve az alvállalkozói szerződésekből eredő kötelezettségeket is)
átvállalnak .

Budapest, 2008 . május 21 .

Gy. Németh Erzsébet
elnök
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