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A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése, illetve 102 . §-ának (1) bekezdése alapján a
közbeszerzésekről szóló 2003 . évi CXXIX. törvény módosításáról szóló T/5656 .
számú törvényjavaslathoz a következ ő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 66. -ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„66. §

(1) A Kbt. 324. §-ának (1) bekezdése a következő új h) ponttal egészül ki :

[A kérelemben meg kell jelölni]

„h) az előzetes vitarendezés eredményét, illetve az ajánlatkérő válaszát [96/B . § (2)
bekezdés] . ”

(2) A Kbt. 324 . §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések
lépnek:

„(2) A kérelemhez csatolni kell a kérelmez ő meghatalmazott képviselőjének
meghatalmazását, ha a kérelmező helyett meghatalmazott jár el az eljárásban, valamint
az előzetes vitarendezés kapcsán [96/B . (2) bekezdés] az ajánlatkérő válaszát
tartalmazó dokumentumot .
(3) A Közbeszerzési Döntőbizottság kérelemre indult eljárásáért igazgatás i
szolgáltatási díjat kell fizetni, amelynek mértéke e törvény második része szerint i
közbeszerzési eljárásokban [a vitatott közbeszerzési eljárás becsült értékének] az
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ajánlatok bontása előtt benyújtott jogorvoslati kérelmek – kivéve a közbeszerzés i
eljárást	 megindító	 hirdetmény (felhívás)	 és dokumentáció	 jogellenességének
megállapítására irányuló kérelmek – esetében egységesen ötszázezer forint, az
ajánlatok benyújtását követ ően benyújtott jogorvoslati kérelmek esetében a kérelmező
ajánlata szerinti ajánlati árkét százaléka, de legfeljebb egymillió-kétszázezer forint .
Az e törvény harmadik része szerinti közbeszerzési eljárásokban az igazgatás i
szolgáltatási díj mértéke – kivéve a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény
(felhívás) és a dokumentáció jogellenességének megállapítására irányuló kérelmek
esetében – egységesen háromszázezer forint . Egyéb érdekelt esetében az igazgatási
szolgáltatási	 díj	 összege az e törvény második része szerinti közbeszerzési
eljárásokban benyújtott kérelmek esetében – kivéve a közbeszerzési eljárást megindít ó
hirdetmény (felhívás) és dokumentáció jogellenességének megállapítására irányul ó
kérelmeket – egységesen ötszázezer forint, az e törvény harmadik része szerinti
közbeszerzési eljárásokban benyújtott kérelmek esetében – kivéve a közbeszerzés i
eljárást	 megindító	 hirdetmény (felhívás)	 és dokumentáció	 jogellenességének
megállapítására irányuló kérelmeket –pedig egységesen háromszázezer forint .
Amennyiben a kérelem a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény (felhívás) é s
dokumentáció jogellenességének megállapítására irányul, a díj mértéke egységesen
kétszázezer forint. A díj megfizetése alól mentesség nem adható. A kérelemhez
csatolni kell a díj befizetéséről szóló igazolást ."

Indokolás

A törvényjavaslat a Közbeszerzési Döntőbizottság kérelemre indult jogorvoslat i
eljárásáért fizetendő díjat főszabályként az eljárás becsült értékének két százaléko s
arányában határozza meg, egymillió-kétszázezer forint összegben megszabva a díj
legmagasabb értékét .

Tekintettel arra, hogy az egymillió-kétszázezer forint összeg ű igazgatási szolgáltatás i
díj megfizetését a tervezet szerinti szövegjavaslat értelmében már a hatvanmillió forint
összegű becsült érték megalapozza (az építési beruházások nemzeti értékhatár a
jelenleg kilencvenmillió forint!), valamint arra, hogy a törvényjavaslat az igazgatási
szolgáltatási díj összege tekintetében nem tesz különbséget a közösségi és a nemzeti
eljárásrendbe tartozó közbeszerzési eljárások között, megállapítható, hogy a sérelmet
szenvedett ajánlattevők, egyéb érdekeltek már nagyon alacsony beszerzési érté k
esetében is a maximális igazgatási szolgáltatási díj fizetésére lennének kötelezettek .
Ennek következtében alappal feltételezhető , hogy az ily módon lényegesen megemel t
igazgatási szolgáltatási díj jobbára a kisebb érték ű beszerzések potenciáli s
ajánlattevőit, különösen a kis- és középvállalkozásokat fogja sújtani, nagymértékbe n
akadályozva a velük szemben elkövetett jogsértések megtámadását, egyben korlátozva
ezáltal a közbeszerzések tisztaságát is. Példával érzékeltetve, egy negyvenmillió forin t
értékű, az új egyszerű eljárási rendbe tartozó árubeszerzés esetében az igazgatás i
szolgáltatási díj a törvényjavaslat értelmében – a hatályos szabályok szerinti
százötvenezer forint helyett – nyolcszázezer forint lenne, vagyis majdnem annyi, mint
a jelenlegi közösségi eljárási rendbe tartozó beszerzések esetében . Ha figyelembe
vesszük, hogy 2009 . évtől például az árubeszerzések egyszerű értékhatára a tervek
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szerint harmincmillió forintra emelkedik, a díj irreálisan magas volta mé g
szembetűnőbb .

A fentiekre tekintettel indokolt az igazgatási szolgáltatási díj összegét differenciáltan ,
az egyes eljárási rendekhez igazodó összegben meghatározni, oly módon, hogy az a z
indokolatlan jogorvoslati eljárások kezdeményezésétől visszatartson, azonban a jogo s
igényérvényesítését ne akadályozza.

A törvényjavaslat továbbá az igazgatási szolgáltatási díj összegét a beszerzés becsül t
értékéhez kívánja viszonyítani . Tekintettel azonban arra, hogy az ajánlatkér ők a
beszerzek becsült értékét a felhívásban vagy a dokumentációban nem kötelese k
meghatározni és az ajánlattevőkkel ismertetni (ami nem is lenne célszerű, mivel
árfelhajtó hatású lenne), a jogorvoslati eljárást kérelmez ők nem lesznek képesek az
igazgatási szolgáltatási díj pontos összegének meghatározására, és így a jogorvoslati
eljárás jogszerű megindítására . Emiatt az igazgatási szolgáltatási díj összegét olyan
értékhez kell viszonyítani, amely a kérelmező előtt is ismert, és a beszerzéshez is
szervesen kapcsolódik . Logikus ezért, hogy ez az érték a kérelmez ő által benyújtott
ajánlat szerinti ajánlati ár legyen .

A módosítási javaslat az ajánlatok bontása előtt egységes összegben határozza meg a z
igazgatási szolgáltatási díj összegét, tekintettel arra, hogy az ajánlatok ebben a
szakaszban még nem feltétlenül kerültek benyújtásra .

Budapest, 2008 . június

Végh Tibor
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