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Módosító javaslat
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az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94.§ (1) bekezdése és a 102 .* (1) bekezdése alapján a
közbeszerzésekró7 szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló T/582. számú
törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 16. §-ának az alábbi módosítását javasoljuk:

16. §

A Kbt. 54. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„54. § (1) Az ajánlatkérő — a megfelel ő ajánlattétel elősegítése érdekében [is] is, a jelen
bekezdésben foglalt kivételekkel — dokumentációt köteles készíteni, amely egyebek
mellett tartalmazza a [szerződéstervezetet, kivéve tárgyalásos] szerződéstervezetet .
Tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszéd esetén, ahol az ajánlatkérő jogosult
szerződéstervezet helyett csak az általa ismert szerz ődéses feltételeket meghatározni .
(Szerződéstervezet és szerződéses feltételek a továbbiakban együtt : szerződéstervezet . )
(2) A dokumentáció tartalmazza az ajánlat részeként benyújtandó igazolások ,
nyilatkozatok jegyzékét, továbbá [tartalmazhat] tartalmazhatja az ajánlattevők számára
ajánlott igazolás-, és nyilatkozatmintákat . Építési beruházás megvalósítására vonatkozó
közbeszerzési eljárásban a megfelelő ajánlattétel, továbbá az ajánlatok érdemi
összehasonlítása érdekében az ajánlatkér ő köteles a közbeszerzés tárgyára vonatkozó ,
annak megfelel ő árazatlan [költségvetést] költségvetését az ajánlattevők rendelkezésére
bocsátani .
(3) Az ajánlatkérő jogosult az ajánlati felhívásban használt egyes fogalmak
dokumentációban történ ő meghatározására, továbbá jogosult az ajánlati felhívásban
elő írt — a kizáró okokon és alkalmassági minimum követelményeken kívüli — egye s
elvárások, ajánlati elemek részletes szabályait a dokumentációban meghatározni, de
ezek nem [járhatnak azzal, hogy olyan személy (szervezet), amely] 	 eredményezhetik
az eljárásban való részvétel lehetőségének kizárását azon személyek (szervezetek)
esetében, akik (amelyek) az ajánlati felhívás alapján egyébként ajánlatot [tehetne, ]
tehetnének, [alvállalkozó] illető leg alvállalkozónak vagy erőforrást nyújtó [szervezet]
szervezetnek min ősülhetnének. [lehetne, a dokumentáció szövegére tekintettel err e
nem lenne képes . ]
(4) Ha az ajánlatkérő a dokumentáció rendelkezésre bocsátását követ ően észleli, hogy a
dokumentáció valamely eleme eltér az ajánlati felhívástól vagy e törvénytő l, illető leg a
dokumentáció az ajánlati felhívás valamely elemével kapcsolatban a (3) bekezdésben
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foglaltakon túl többlet előírást tartalmaz, köteles az 56. § (2) bekezdése szerinti
kiegészítő tájékoztatásban közölni az ajánlattev őkkel, hogy a dokumentáció ezen — az
ajánlatkérő által pontosan megjelölt — eleme, el őírása semmis. A dokumentáció
semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési
szerződésben nem alkalmazandó .
(5) A (4) bekezdés szerinti elem(ek), előírás(ok) semmisnek nyilvánítása érdekében az
ajánlatkérőnek az 56. § (2) bekezdése szerint akkor is kiegészít ő tájékoztatást kell adnia,
ha kiegészítő tájékoztatást nem kértek .
(6) Az ajánlati felhívásban az ajánlatkérő köteles megadni a dokumentáció
rendelkezésre bocsátásának módját, határidejét, annak beszerzési helyét és pénzügy i
feltételeit is . Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírhatja, hogy az ajánlattétel
érdekében a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kíván t
alvállalkozónak meg kell [vásárolnia vagy] vásárolnia, át kell vennie vagy elektronikus
úton el kell érnie .
(7) Az ajánlatkér ő köteles gondoskodni arról, hogy a dokumentáció az ajánlati felhívás t
tartalmazó hirdetmény közzétételének napjától kezdve az ajánlattételi határid ő lejártáig
magyar nyelven — ha az eljárás nyelve nem magyar, akkor magyar nyelven is —
rendelkezésre álljon .
(8) Ha a dokumentáció megküldését kérik, és az ajánlatkérő nem tette a dokumentációt
teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton az ajánlattev ők számára
hozzáférhetővé, az ajánlatkérő vagy az általa meghatározott szervezet a kérelem
kézhezvételétől számított két munkanapon belül köteles ennek eleget tenni, feltéve ,
hogy annak ellenértékét megfizették.
(9) A dokumentáció ellenértékét az annak el őállításával és az ajánlattevők részére
történő rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban a közbeszerzési eljárásra tekintette l
felmerült költséget alapul véve kell megállapítani .
(10) A dokumentáció, valamint annak ellenértéke tíz napon belül visszajár, h a
a) az ajánlatkérő visszavonja az ajánlati felhívást ;
b) az eljárás a 92 . § c, d) vagy g) pontja alapján eredménytelen ;
c) az ajánlatkérő az eljárás eredményét az ajánlati felhívásban megjelölt vagy a
módosított eredményhirdetési időpontig nem hirdeti ki . "

Indokolás

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

Budapest, 2010 .július.6 .
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