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Bizottsági módosító javaslat

dr. Katona Béla úr részér e
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése, valamint 102 . §-ának (1) bekezdése alapján a
Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról szóló T/11025 számú törvényjavaslathoz a
Gazdasági és informatikai bizottság a következő

módosító javaslatot

terjeszti elő :

A törvényjavaslat 38 . §-a új (1) bekezdéssel – a Kbt. 20. § (3) bekezdését érintően –
egészül ki, egyidej űleg a további bekezdések számozása értelemszerűen változik:

"(1) A Kbt. 20. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„20 . § (3) Ahol e törvény vagy e törvény alapján az ajánlatkér ő a közbeszerzési eljárás
során igazolás benyújtását írja elő , az igazolás eredetiben, egyszerű vagy hiteles
másolatban is benyújtható . A közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések
esetében (második rész) az ajánlatkérő azonban elő írhatja az igazolás hiteles másolatban
történő benyújtását is ; ekkor eredeti igazolás is benyújtható . ”

Indokolá s

A korábbi nemzeti és egyszerű eljárási rend 2009. április Hét követő összevonása
eredményeképpen a Kbt . 20. §-ának (3) bekezdésében szereplő azon rendelkezés, mely szerint
az ajánlatkérő a Kbt. második és harmadik része (közösségi eljárási rend, valamint a nemzet i
értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések) szerint lefolytatott eljárásokban
előírhatja az igazolás hiteles másolatban történő benyújtását, kiigazításra szorul. A Kbt . 2009 .
április He el őtti rendszeréhez képest (ahol az úgynevezett harmadik eljárási rendben, az
egyszerű eljárásban az ajánlatkérő nem kérhette az igazolás hiteles másolatban történő
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benyújtását) a szabály jelenleg teljes kör ű kivételi lehetőséget teremt az ajánlatkérő számára
az igazolás egyszer ű másolatban történő elfogadásának kötelezettsége alól . Másként
fogalmazva, az ajánlatkérő valamennyi eljárási rendben megkövetelheti az igazolások hitele s
másolatban történő benyújtását. Erre tekintettel szükséges a hivatkozott rendelkezés akként
történő módosítása, hogy az ajánlatkérő az új egyszerű eljárásban nem jogosult az igazolá s
hiteles másolatban történ ő benyújtását előírni .

Budapest, 2009 . december 2 .
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