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Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése, illetve 102 . §-ának (1) bekezdése alapján a
Közbeszerzési és Közrendvédelmi Hivatalról szóló T/11025 . számú törvényjavaslathoz az
alábbi

bizottsági módosító javaslatot
terjeszti elő .

1. A törvényjavaslat 37. §-a új (2) bekezdéssel – a Kbt . 4 . § 2. pontját érint ően –
egészül ki :

"(2) A Kbt. 4. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

„2. alvállalkozó:az a szervezet vagy személy, amely a közbeszerzési eljárá s
eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattev ő által bevontan közvetlenül
vesz részt ; nem minősül alvállalkozónak a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött
szerződés teljesítéséhez igénybe vett gyártó, forgalmazó továbbá azon személy (szervezet), ak i
(amely) tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi ;”

2. A törvényjavaslat 38. §-a új (7) bekezdéssel – a Kbt. 70. § (4) bekezdését érintően
– egészül ki :

"(7) A Kbt. 70. § (4) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(4) Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban – részjánlattételi lehetőség
biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében – nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel .,
illető leg abban más ajánlattev ő – a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékbe n
igénybe venni kívánt – alvállalkozójaként sem vehet részt, továbbá más ajánlattev ő számára
erőforrást sem biztosíthat . Ugyanabban a közbeszerzési eljárásban – részajánlattételi lehet őség
biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében – az adott személy, szervezet nem lehet
egyszerre az ajánlattevő (közös ajánlattevő) közbeszerzés értékének tíz százalékát meghalad ó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója és er őforrást nyújtó szervezete .”



Indokolás

A Kbt. korábbi módosítása során is gondot jelentett az egyes fogalmak jó elhatárolása . Jelen
módosítás a gyártót forgalmazót és más kizárólagos tevékenységet folytatókat kívánja jobba n
elhatárolni az alvállalkozói minőségtő l

Budapest, 2009 . december 02 .
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