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Módosító javaslat

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94.§ (1) bekezdése és a 102 .§ (1) bekezdése alapján a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló T/582 . számú
törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 19. §-ának az alábbi módosítását javasoljuk:

19. §

(1) A Kbt . 60. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

[Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki]

„ a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában cs ődeljárás elrendeléséről szóló
bírósági végzést [közzétettek,] tettek közzé, vagy az ellene indított felszámolási eljárás t
jogerősen elrendelték, illetőleg ha [az ajánlattevő (alvállalkozó)] vonatkozásában
személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes jog a
szerint hasonló helyzetben van; ”

(2)A Kbt . 60. §-ának (1) bekezdése a h) pont után a következő új i) ponttal egészül ki :

[Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki]

„i) korábbi közbeszerzési eljárásban 2010 . szeptember 15-ét követően kötött
szerződésével kapcsolatban a Kbt . 71 . § (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó
felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-o t
meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetés i
határidőt követő 15 napot, és ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási, illet ő leg
bírósági határozat [megállapította,] állapította meg, kivéve, ha a határozat keltezésének
időpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megel őző két évnél .”

Indokolás

A módosítás célja a normaszöveg nyelvtani, stilisztikai illetve a jogszabályszerkeszté s
szabályainak megfelelő pontosítása .
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