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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 38. §-a új (4) bekezdéssel – a Kbt . 63. §-át érintően – egészül ki :

"(4) A Kbt . 63 . §-a helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„63. § (1) Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghalad ó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattev ő számára
erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban a (2)-(3) bekezdés szerint kell igazolnia.,
illetőleg írásban nyilatkoznia, hogy nem tartozik a 60 .1(1) bekezdésének, valamint - h a
az ajánlatkérő azt előírta - a 61 ._§ (1), illetőle2) bekezdésének hatálya alá .

(2) Az ajánlatkérő a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat kötele s
elfogadni :

a) a 60. § (1) bekezdésének a)-d),0,h) és i)pontja és a 61 .	 (1) bekezdéséneka)-

c) pontja esetében az illetékes bírósom vagy hatóságok nyilvántartásának kivonatá t
(hatósági erkölcsi bizonyítványt) vagy ennek hiányában bírósági vagy hatósági igazolást ;

b) a 60. § (1) bekezdésének e) pontja esetében az ajánlatkérő és az ajánlattevő,a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kíván t
alvállalkozója, továbbá az erőforrást nyújtó szervezet érintett országa 	 illetékes
hatóságainak igazolását, illetőleg az ajánlattevő , a közbeszerzés értékének tíz százaléká t
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, továbbá az erőforrást nyújtó
szervezet arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy szerepel az adóhatóságnak az adózá s
rendjéről szóló 2003 . évi XCII. törvény 178 . §-ának 32 pontja szerint vezetett
nyilvántartásában (a továbbiakban : köztartozásmentes adózói adatbázis) ;

c) ha az illetékes bíróság vagy hatóság_nem bocsát ki az a) vagy a b)pont szerint i
kivonatot vagy igazolást, vagy azok nem terjednek ki az a) pontban hivatkozott esete k
mindegyikére, az ajánlattevő (alvállalkozó, illetve az ajánlattevő számára erőforrást
nyújtó szervezet) eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen nyilatkozat nem ismert az



érintett országban, az ajánlattevő (alvállalkozó) által az illetékes bíróság, hatóság, kamara
vagy szakmai szervezet előtt tett, illetve közjegyző által hitelesített nyilatkozatot ;

d) a 61 . § (1) bekezdésénekd)pontja esetében az építési beruházásra, az
árubeszerzésre	 és	 a	 szolgáltatásmegrendelésre	 irányuló közbeszerzési	 eljárások
összehangolásáról szóló 2004/18/EK irányelvnek árubeszerzés esetében a IX B .
mellékletében, építési beruházás esetében a IX A . mellékletében, szolgáltatásmegrendelé s
esetében a IX C. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot)
vagy egyéb igazolást vagy nyilatkozatot ;

e) a 61 . § (1) bekezdéséneke)pontja esetében az engedély vagy a jogosítvány
hiteles másolatát, illetőleg a szervezeti, kamarai tagságról szólógazolást ;

f) a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke szerinti igazolást azokban az
esetekben amelyekben a jeyzék bizonyítja - figyelemmel a 14 . §-ban foglaltakra is - ,
hogy az ajánlattevő (alvállalkozó, illetve az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó
szervezet) nem esik a 60 . és 61 . § valamely esetének hatálya alá .

(3) Az ajánlattevő , a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékbe n
igénybe venni kívánt alvállalkozója, továbbá az erőforrást nyújtó szervezet – ha nem
szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban – az (1) bekezdés b) pontiába n
foglaltak szerint köteles csatolni a 60 . § (1) bekezdésének e) pontja szerinti köztartozás t
nyilvántartó hatóságoknak az eljárás eredménye kihirdetésének id őpontját legfeljebb egy
évvel megelőzően kelt igazolását arrólhogy az igazolás kiállításának időpontjában van- e
az ajánlattevőnek vagy alvállalkozójának vagy a számára erőforrást nyújtó szervezetneka
hatóság által nyilvántartott köztartozása, vagy ha van, annak megfizetésére halasztás t
kapott .

f4) Ha jogszabály a 60 .	 (1) bekezdésee)pontjának hatálya alá tartozó ú t
közterhet állapít meg, az ezzel kapcsolatos igazolást csak azokban az eljárásokban kel l
csatolni, amelyekben az eljárás eredményének kihirdetése a köztartozásról szóló
rendelkezés hatálybalépését követő egy évnél későbbi időpontban történik.

f5) A 60 .	 (1) bekezdéséneke)pontjában foglalt feltétel megvalósulását az
ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártának napját követő ötödik napon ellenőrzia
köztartozásmentes adózói adatbázisban nyilvánosságra hozott adatokból, amennyiben a z
ai ánlattevő , a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozója, továbbá az erőforrást nyújtó szervezet az ajánlatban tet t
nyilatkozata értelmében szerepel az adatbázisban . A 60 . § (1) bekezdésének g) pontjában
foglalt feltétel megvalósulását az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártát követő
ötödik napon ellenőrzi a munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellen őrzésről szóló 1996 .
évi LXXV. törvény 8/C . §-a és az adóhatóságnak az adózás rendjéről szóló 2003 . évi
XCII. törvény 55 . §-ának (6) bekezdése szerint vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra
hozott adatokból. A 61 . 2 bekezdésében fo lalt feltétel me • valósulását a 61 . 2
bekezdésének hatálya alá tartozó ajánlatkérő köteles az ajánlattételi határidő lejártát
követő ötödik napon az ajánlatkérő székhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóság
nyilvántartásában ellenőrizni."



2. A törvényjavaslat 38. §-a új (5) bekezdéssel — a Kbt . 63/A. § (3) bekezdését
érintően — egészül ki :

"(5) A Kbt . 63/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3) Az ajánlatkér ő az (1) bekezdés szerinti adatokat az ajánlattételi határidő
lejártának napját követő ötödik napon ellenőrzi, valamint azokat az ellenőrzéssel
egyidejű leg a 7 . §-nak megfelelően dokumentálja és meg őrzi .”

3. A törvényjavaslat 39. § (6) bekezdés a) pontja a következő szerint módosul :

/(6) Hatályát veszti /

"a) a Kbt. 55 . §-ának (2) bekezdése, 88 . § (1) bekezdése i) pontjának, 102. §-ának
(6) bekezdése, nyolcadik részének a címe, 374 . §-t megelőző alcíme, 374 . §-a, 375. §-t
megelőző alcíme, 375-378. §-a, 379. §-t megelőző alcíme, 379. §-a, 392. §-t megelőző
alcíme, 392 . §-a; 393. § (1) és (4)-(6) bekezdése, 394 . §-t megelőző alcíme, valamint 394 -
397. §-a, 398 . §-t megelőző alcíme, 398-400 . §-a, "

4. A törvényjavaslat 38. §-a új (7) bekezdéssel — a Kbt . 91. § (2) bekezdését
érintően — egészül ki :

"(7) A Kbt . 91 . & (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

2 Az ajánlatkérő csak az eljárás n ertesével v a

az eljárás nyertesének visszalépése esetén — ha azt az ajánlati felhívásban el őírta és
az eljárás eredményének kihirdetésekor a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőt
megnevezte,	 a	 következő 	 legkedvezőbb	 ajánlattevőnek minősített	 szervezette l
(személlyel) kötheti meg a szerződést . "

5. A törvényjavaslat 39. (6) bekezdés a) pontja a következő szerint módosul :

1(6) Hatályát veszti/

"a) a Kbt . 55 . §-ának (2) bekezdése, 96 .	 (3) bekezdése, 102 . §-ának (6)
bekezdése, nyolcadik részének a címe, 374 . §-t megelőző alcíme, 374. §-a, 375 . §-t
megelőző alcíme, 375-378. §-a, 379. §-t megelőző alcíme, 379 . §-a, 392 . §-t megelőző
alcíme, 392 . §-a; 393 . § (1) és (4)-(6) bekezdése, 394 . §-t megelőző alcíme, valamint 394 -
397. §-a, 398 . §-t megelőző alcíme, 398-400 . §-a,"

6. A törvényjavaslat 38. §-a új (7) bekezdéssel — a Kbt. 104. § (2) bekezdését
érintően — egészül ki :

"(7) A Kbt . 104. § (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(2) Sem a részvételi, sem az ajánlattételi szakaszban nem vehet részt, aki a kizár ó
okok hatálya alá tartozik . A részvételre jelentkez őnek a kizáró okokkal kapcsolatban a 63 .
§ és a 63/A .	 (1) bekezdése szerint kell megfelel ően eljárnia, azzal, hogy a részvételre
jelentkezőnek (a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozój ának, illetve a részvételre jelentkez ő számára erőforrást nyújtó



szervezetnek) a részvételi jelentkezésében kell igazolnia, illet őleg írásban nyilatkoznia.,
hogy nem tartozik a 60 . § (1) bekezdésének, valamint – ha az ajánlatkérő azt előírta –a
61 . § (1), illetőleg (2) bekezdésének hatálya alá .A 63/A.§-ának(3)bekezdése
megfelelően alkalmazandó, azzal, hogy az adatokat az ajánlatkérő a részvételi határidő
lejártának napját követő ötödik napon ellenőrzi . "

7. A törvényjavaslat 38. §-a új (7) bekezdéssel – a Kbt. 105. § (3) bekezdésé t
érintően – egészülki:

"(7)AKbt.105 .	 (3)bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3)Arészvételre jelentkező a szerződés teljesítéséhez nem vehet igénybe olyan
alvállalkozót, aki, illetőleg amely a 60 . §,illető leg a 61 . §szerint a kizáró okok hatálya
alá esik. A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozók tekintetében a kizáró okokkal kapcsolatban a 104 .	 (2) szerint kel l
eljárni . Aközbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozók tekintetében a részvételre jelentkező köteles nyilatkozni részvételi
jelentkezésében, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatály a
alá eső alvállalkozót .”

8. A törvényjavaslat 38. §-a új (7) bekezdéssel – a Kbt. 111. § (3) bekezdését
érintően – egészül ki :

"(7)AKbt. 111 . §(3)bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(3)Azajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely részvételi jelentkezések
érvénytelenek, illetőleg van-e olyan részvételre jelentkező , akit az eljárásból ki kell zárni .
Azajánlatkérő a részvételi jelentkezések elbírálása során köteles a kizáró okok hiányáva l
kapcsolatos igazolások, illetve nyilatkozatok vizsgálatára, valamint a 63/A. §(1 )

bekezdésében foglaltak ellenőrzésére.”

9. A törvényjavaslat 38. §-a új (8) bekezdéssel – a Kbt . 135. § (1) bekezdését
érintően – egészülki :

"(8)AKbt.135 .§(1)bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(1) A125.§ (2)bekezdésének c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyaláso s
eljárásban azzal az ajánlattevővel kell tárgyalni és – a 99. §_(2) bekezdésében foglaltaktól
eltérően – a tárgyalás befejezésekor írásban szerz ődést kötni, aki a szerződést a rendkívüli
helyzet által megkívánt idő alatt képes teljesíteni. Ebben az esetben a Kbt . 60–63/A.§
szerinti előírásokat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ajánlattev őnek,a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak, továbbá az erőforrást nyújtó szervezetnek a 60 .	 (1) bekezdéséneke)

pontja szerinti köztartozások hiányáról, valamint a 60 . § (1) bekezdésének h) pontjával.,
illetőleg a 61 . § (1) bekezdéséneke)pontjával kapcsolatos kizáró ok hiányáról csak
nyilatkoznia kell, és az el őbb hivatkozott kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokat – a 60 .

(1) bekezdéséneke)pontja szerinti esetben csak akkor, ha az ajánlattevő,a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kíván t
alvállalkozója, továbbá az erőforrást nyújtó szervezet nem szerepel a köztartozásmente s
adatbázisban – legkésőbb a szerződéskötést követő nyolc napon belül kell csatolnia .”"



10. A törvényjavaslat 38. §-át új (8) bekezdéssel – a Kbt . 136. § (3) bekezdését
érintően – egészül ki :

"(8) A Kbt . 136. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3) A gyorsított eljárásban a Kbt . 60–63/A. § szerinti előírásokat azzal az
eltéréssel kell alkalmazni, hogy a részvételre jelentkez őnek a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, továbbá a z
erőforrást nyújtó szervezetnek a 60 . § (1) bekezdéséneke)pontja szerinti köztartozások
hiányáról, valamint a 60 . § (1) bekezdésénekh)pontjával, illetőleg a 61 . § (1)
bekezdéséneke)pontjával kapcsolatos kizáró ok hiányáról csak nyilatkoznia kell, és a z
előbb hivatkozott kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokat – a 60 .	 (1) bekezdéséneke)

pontja szerinti esetben csak akkor, ha a részvételre jelentkez ő , a közbeszerzés értékének
tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, továbbá a z
erőforrást nyújtó szervezet nem szerepel a köztartozásmentes adatbázisban – legkés őbba
117 . § (1) bekezdése szerinti eredményhirdetést ől számított tizenöt napon belül kell
csatolnia .”"

11. A törvényjavaslat 38. §-át új (8) bekezdéssel – a Kbt. 193. §-át érintően –
egészül ki :

"(8) A Kbt . 193 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„193 .	 A kizáró okokra a 60–63/A. _§ és a 71 . § (3) bekezdése megfelel ően
alkalmazandó azzal, hogy a 63 . § (2) bekezdésének c) és d) pontja szerinti esetben
egyszerű nyilatkozat is elfogadható .”

12. Kapcsolódva a T/11025/18/12 . számú módosító indítványhoz – a
törvényjavaslat 38. §-át új (8) bekezdéssel – a Kbt . 228. § (1) bekezdését érintően –
egészül ki :

"(8) A Kbt . 228. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) A 225. § (1) bekezdéséneke)pontja szerinti tárgyalásos eljárásban azzal az
ajánlattevővel kell tárgyalni és – a 99 . § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően –a
tárgyalás befejezésekor írásban szerződést kötni, aki a szerződést a rendkívüli helyzet
által megkívánt idő alatt képes teljesíteni . Ebben az esetben a Kbt. 60–63/A. §, valaminta
193. § szerinti előírásokat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ajánlattev őnek,a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kíván t
alvállalkozónak, továbbá az erőforrást nyújtó szervezetnek a 60 .	 (1) bekezdéséneke)

pontja szerinti köztartozások hiányáról, valamint a 60 . § (1) bekezdésénekh)pontjával.,
illetőleg a 61 . § (1) bekezdéséneke)pontjával kapcsolatos kizáró ok hiányáról csak
nyilatkoznia kell, és az el őbb hivatkozott kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokat – a 60 .
§ (1) bekezdéséneke)pontja szerinti esetben csak akkor, ha az ajánlattevő,a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kíván t
alvállalkozója, továbbá az er őforrást nyújtó szervezet nem szerepel a köztartozásmente s
adatbázisban – legkésőbb a szerződéskötést követő nyolc napon belül kell csatolnia .”"



Indokolás

Javasolom a kizáró okok tekintetében az ajánlatkérői ellenőrzés körének kibővítését a
köztartozásmentes adózói adatbázisra, továbbá az önkormányzati adóhatóság adatbázisára .
Előzőekre is tekintettel, továbbá arra figyelemmel, hogy a 2009 . április 1-jén hatályba lépett
módosítás nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, és sok jogbizonytalanságot eredményezett ,

javasolom a vonatkozó, 2009. április 1-je elő tt hatályos szabályok „visszahozását” a törvénybe ,
annak egyértelművé tételével is, hogy ismét váljon egyértelművé az eljárás megindításakor, ha az
ajánlatkérő alkalmazni kívánja a 91 . (2) bekezdését.
A Kbt. 63 . §-ának (1) bekezdése az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezet számára is
kötelezettségként írja elő, hogy igazolja a kizáró okok fenn nem állását. Erre tekintettel

szükséges, hogy a Kbt. 63 . §-a (2) bekezdésének c), valamint h) pontjában kerüljön feltüntetésre
az erőforrást nyújtó szervezet is .
Javaslom, hogy valamennyi, az ajánlatkér ő által ellenőrzendő adatbázis tekintetében az kerüljön
kimondásra, hogy a 63/A . (1) bekezdése szerinti adatokat az ajánlatkérőnek az ajánlattételi

határidő lejártának napját követő ötödik napon kell ellen őriznie. Ily módon biztosítható a
közbeszerzési eljárás zökkenőmentes lebonyolítása, és a kizáró okokkal érintett szervezete k

mielőbbi kizárása.

Ezenfelül álláspontom szerint a Kbt. 114. §-a (1) bekezdésének d) pontja és (2) bekezdése ( a
kizáró okok vizsgálata a részvételi szakaszban), a 120 . §-a (1) bekezdésének d) pontjában foglal t

elő írás (az ajánlattételi felhívásnak tartalmaznia kell az ajánlathoz csatolandó azon igazolások ,
nyilatkozatok, dokumentumok meghatározását, amelyek igazolják, hogy az ajánlattev ő , illető leg
alvállalkozója az ajánlattételi szakaszban sem tartozik a kizáró okok hatálya alá), továbbá a 121 .
§ (4) bekezdésében foglaltak nem áll összhangban a kizáró okok igazolására vonatkozó általáno s
rendelkezésekkel, különös tekintettel a Kbt . 104. §-ának (2) bekezdésére is, mely szerint a
részvételre jelentkezőnek a kizáró okokkal kapcsolatban a 63 . és a 63/A. (4) bekezdése
szerint kell megfelel ően eljárnia.
Ezzel kapcsolatban szükségesnek tartom — a közösségi joggal összhangban — a kizáró okok
igazolása körében annak kimondását, hogy az ajánlatkérő az eljárás első szakaszának végén
köteles a kizáró okok hiányát vizsgálni (és az alkalmas részvételre jelentkez ők a kizáró okok
hiányát igazolni) .
Végezetül javasolom, hogy az a nagyszámú adatbázis elérhetőségére is figyelemmel, kerüljön
egységesítésre a kizáró okok igazolásának rendje valamennyi közbeszerzési eljárásban .

Budapest, 2009 . december 02 .
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