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Módosító javasla t

Dr. Schmitt Pál úrnak
az Országgyűlés elnökéne k

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 6. §-ának az alábbi módosítását javasoljuk:

6 . §

(1) A Kbt . 10. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(1) A felhívás és a dokumentáció elkészítése során vagy az eljárás más szakaszában a z
ajánlatkérő nevében nem járhat el, illetőleg az eljárással kapcsolatos tevékenység
végzésébe az ajánlatkérő által nem vonható be, az eljárás irataiba az eredményhirdetési g
nem tekinthet be (a 80 . § (4) bekezdése és a 118. § (4) bekezdése szerinti esete k
kivételével) a közbeszerzés tárgyával kapcsolatos gazdasági tevékenységet végz ő
gazdálkodó szervezet (a továbbiakban : érdekelt gazdálkodó szervezet), [illető leg]
valamint az olyan személy vagy szervezet, [aki, illető leg amely] aki (amely)
a) az érdekelt gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatás i
jogviszonyban áll ;
b) az érdekelt gazdálkodó szervezet vezet ő tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának
tagja ;
c) az érdekelt gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik ;
d) az a)–c) pont szerinti személy hozzátartozója . ”

(2) A Kbt. 10. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(2) Nem kell alkalmazni az (1) [bekezdést,] bekezdés rendelkezéseit, ha az ajánlatkérő
nevében eljáró, illetőleg az általa az eljárásba bevonni kívánt érdekelt gazdálkodó
szervezet, illetőleg az ajánlatkérő által az eljárásba bevonni kívánt személlyel vagy
szervezettel az (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti viszonyban álló érdekelt gazdálkod ó
szervezet írásban nyilatkozik, hogy az eljárásban nem vesz részt ajánlattev őként ,
alvállalkozóként vagy er őforrást nyújtó szervezetként .”

(3) A Kbt. 10. §-ának (7) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(7) Az ajánlatkérő nevében eljáró, illető leg az eljárással kapcsolatos tevékenysé g
végzésébe az ajánlatkérő által bevonni kívánt személy vagy szervezet írásban köteles



nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az e § szerinti összeférhetetlenség. Az
összeférhetetlenséggel kapcsolatos nyilatkozathoz — a (2) vagy (4) bekezdés szerinti
esetben — csatolni kell az érintett érdekelt gazdálkodó szervezet nyilatkozatát arról, hog y
az eljárásban nem vesz részt ajánlattevőként, [alvállalkozóként,] alvállalkozóként vagy
erőforrást nyújtó szervezetként (távolmaradási nyilatkozat) . "

(4) A Kbt. 10. §-ának (8) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(8) Ha az (1), (4) vagy (7) bekezdést megsértették, vagy a [(2),] (2) illető leg (4)
bekezdés szerinti nyilatkozata ellenére az érdekelt gazdálkodó szervezet indul a
közbeszerzési eljárásban, az eljárás további részében nem lehet ajánlattev ő , alvállalkoz ó
vagy erőforrást nyújtó szervezet az (1) bekezdés hatálya alá tartozó vagy az ott felsorol t
személyekkel, szervezetekkel az (1) bekezdés a)—d) pontja szerinti viszonyban áll ó
érdekelt gazdálkodó szervezet .”

Indokolás

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

Budapest, 2010 .július.6 .
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