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Az Országgyű lés
Gazdasági és informatikai bizottsága

bizottsági módosító javaslat

dr. Katona Béla úr részére
az Országgyűlés elnök e

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

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

módosító javaslatot

terjeszti elő :

A törvényjavaslat 38 . §-a új (7) bekezdéssel egészül ki, egyidej űleg a további bekezdések
számozása értelemszer űen változik :

"(7)A Kbt. 92/A. §-a az alábbiak szerint módosul :

„92/A. § (1) Az ajánlatkérő eredménytelennek nyilváníthatja az eljárást — részajánlattéte l
lehetőségének biztosítása esetén az érintett rész vonatkozásában —, ha egyetlen ajánlato t
nyújtottak be, akkor is, ha az egyetlen benyújtott ajánlat érvényes .
(2) Eredménytelen az eljárás — részajánlattétel lehetőségének biztosítása esetén az érintett rész
vonatkozásában —, ha több ajánlatot nyújtottak be, de a benyújtott ajánlatok között csak
egyetlen érvényes ajánlat van, kivéve, ha a hiánypótlás nem, illetve nem megfelelő teljesítése,
vagy az ajánlat(ok) visszavonása miatt marad csak egyetlen érvényes ajánlat . Nem
eredménytelen az eljárás akkor sem, ha a nyertes ajánlattevő , a közbeszerzés értekének tí z
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, illetve a nyerte s
ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet elmulasztja a kizáró okok igazolását, illetve
azzal kapcsolatban hamis adatot szolgáltat, illetve hamis nyilatkozatot tesz .
(3) Nem lehet az eljárást — részajánlattétel lehet őségének biztosítása esetén az érintett rés z
vonatkozásában — e § szerint eredménytelennek nyilvánítani akkor, ha az ajánlatkérő előző
eljárása e § szerint eredménytelen volt, és az eljárást az ajánlatkér ő ugyanazon beszerzési



tárgyra folytatja le, úgy, hogy az eljárást megindító felhívás és dokumentáció tartalma a z
előző eljáráshoz képest nem változott ."

Indokolás

Az eredeti módosító javaslat indokolása szerinti a Kbt . 92/A. §-ának (2) bekezdésében
szükséges annak kimondása, hogy nem minősül az eljárás eredménytelennek, ha azért marad
csak egyetlen érvényes ajánlat, mert az ajánlattevők nem tesznek eleget az ajánlatkérő
hiánypótlási felhívásának. Tekintettel arra, hogy az ajánlattevők az eljárás Kbt . 92/A. §-ának
(2) bekezdésén alapuló eredménytelenségét az ajánlatuk visszavonásával is elérhetik, a jele n
módosító javaslat ennek megakadályozását kívánja elérni . Tekintettel arra, hogy a
szerződéstő l való visszalépés lehetőségét a Kbt. továbbra is biztosítja az ajánlattev ők részére ,
a javaslat elfogadásával az ajánlattevők szabadsága, rendelkezési joga ténylegesen ne m
csorbul .

Szükséges továbbá a 92/A. §-ban foglalt szabályok körében annak rögzítése, hog y
részajánlattétel lehetőségének biztosítása esetén az eredménytelenség az érintett rés z
vonatkozásában értelmezendő .

Budapest, 2009 . december 2 .

Podolák Gyö
elnö
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