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Módosító iavaslat

Dr. Schmitt Pál úrnak
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 73. §-ának az alábbi módosítását javasoljuk:

73. §

A Kbt. 304. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„304. § (1) A közbeszerzési szerz ődést a közbeszerzési eljárás alapján nyerte s
ajánlattevőként [91 . § (2) bekezdése] szerződő félnek illetőleg közösen ajánlatot
tevőknek, vagy – ha az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet létrehozásának kötelezettségét
[elő írta] írta elő vagy azt lehetővé tette (52 . §) – a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők)
kizárólagos részesedésével létrehozott gazdálkodó szervezetnek (a továbbiakban :
projekttársaság) kell teljesítenie .
(2) [Az] A közbeszerzési szerződés ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítésében =a
beszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben – csak az ajánlatban megjelölt
[– a beszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kíván t
–] alvállalkozó működhet közre, továbbá köteles közreműködni a 69. § (8) bekezdése
szerinti esetben a megnevezett alvállalkozó, illetve ha elbírálási részszempont vol t
valamely szakember szakmai elismerése, díja, akkor a megnevezett szakember . Ezen
alvállalkozók sem vehetnek igénybe saját teljesítésük tíz százalékát meghalad ó
mértékben alvállalkozót vagy teljesítési segédet .
(3) Ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok
következtében – beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó, illet ő leg szakember
bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerz ődés vagy annak egy része nem lenn e
teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, az ajánlatkérőként szerződő fél más megjelöl t
szervezet (személy) közreműködéséhez is hozzájárulhat, ha az megfelel azoknak a 69 . §
(2) bekezdése szerinti műszaki-szakmai alkalmassági minimum követelményeknek ,
melyeknek az ajánlattev őként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adot t
alvállalkozóval együtt felelt meg ;
(4) Ha az ajánlattev ő nem él a (3) bekezdés szerinti lehetőséggel, köteles az alvállalkoz ó
tekintetében a 305 . § (3) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatot megtenni és a részére
járó ellenszolgáltatást megfizetni .
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(5) Az (1), (2) bekezdések szerinti teljesítési kötelezettséget (a szakember kivételével )
teljesítheti az ajánlattevőként szerződő fél vagy a nem természetes személy alvállalkozó
jogutódja, ha ezek valamelyike jogutódlással megszűnik . "

Indokolás

A módosítás célja a normaszöveg nyelvtani, stilisztikai illetve a jogszabályszerkeszté s
szabályainak megfelel ő pontosítása, emellett az alvállalkozó igénybevételére vonatkoz ó
szabályok logikai ellentmondásának pontosítása .

Budapest, 2010 július .6 .
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