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Módosító iavasla t

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

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

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 11. §-ának az alábbi módosítását javasoljuk:

11 . §

(1) A Kbt. 40. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(2) A becsült érték kiszámítása során mindazon [árubeszerzések vagy ]
árubeszerzések, építési beruházások vagy szolgáltatások értékét egybe kell számítani,
amelyek
a) beszerzésére egy költségvetési évben kerül sor [a 39. § (1) bekezdése szerinti eset
kivételével], és
b) amelyek beszerzési tárgya és rendeltetése azonos, vagy felhasználásuk egymássa l
közvetlenül összefügg .”

(2) A Kbt. 40. §-a a (4) bekezdést követően kiegészül a következő új (5) és (6)
bekezdéssel :

„(5) A (2) bekezdéstő l eltérően az egy építménnyel [kapcsolatos] kapcsolatos, 25 . §
szerinti szerződés becsült értékét nem kell más építménnyel kapcsolatos építés i
beruházás becsült értékével egybeszámítani, kivéve az általános javítási munkálatokra
vonatkozó építési beruházásokat, melyek becsült értékét – ha a (2) bekezdés szerint i
feltételek fennállnak – egymással akkor is egybe kell számítani, ha több építménnye l
kapcsolatosak .
(6) A (2) bekezdéstől eltérően a becsült érték kiszámítása során más közbeszerzé s
becsült értékével nem kell egybeszámítani az olyan közbeszerzést, amelynek általáno s
forgalmi adó nélkül számított becsült értéke szolgáltatás és árubeszerzés esetében 2 1
031 200 forintnál, [az] építési beruházások esetében pedig 262 890 000 forintná l
kevesebb, feltéve, hogy ezen egybe nem számított közbeszerzés értéke nem haladja me g
annak az értéknek a húsz százalékát, amit a (2) bekezdés alkalmazása esetén állapítot t
volna meg az ajánlatkérő ezen közbeszerzés és [a vele] az azzal a (2) bekezdés szerint
egybeszámítandó közbeszerzések együttes becsült értékeként.”

mód J_582_11



Indokolás

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

Budapest, 2010 .július.6 .

Göndör Istvá n

országgyűlési képviselő

MSZP

Tukacs István

oszággyűlési képviselő

MSZP

Dr. Szekeres Imre

	

Tóbiás József

országgyűlési képviselő

	

országgyűlési képvisel

MSZP

	

MSZP

2


	page 1
	page 2

