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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Módosító javaslat

Dr. Schmitt Pál úrnak
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94.§ (1) bekezdése és a 102 .* (1) bekezdése alapján a
közbeszerzésekrb7 szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló T/582 . számú
törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 37. §-ának az alábbi módosítását javasoljuk:

37. §

(1) A Kbt. 88 . §-ának (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(1) Az ajánlat érvénytelen, h a
a) azt az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották
be;
b) az ajánlattevő a biztosítékot az ajánlati felhívásban elő írt határidőre nem, vagy az
ajánlati felhívásban megjelölt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre ;
c) az ajánlattevő , [alvállalkozója,] alvállalkozója vagy az ajánlatban szerepl ő erőforrást
nyújtó szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek (10 . §) ;
d) az ajánlattevő t, illető leg alvállalkozóját vagy az ajánlatban szereplő erőforrást nyújtó
szervezetet az eljárásból kizárták ;
e) az ajánlattevő , illető leg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igényb e
vett alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság i
követelményeknek ;
fi egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kivéve a 70/A . § (1) bekezdés a)–d)
pontjainak vagy a 70/A. (2) bekezdés a), b) pontjainak, illetve az ajánlat
csomagolásával kapcsolatban a 79 . § (1) bekezdésének való meg nem felelést, illet ő leg
az ajánlati felhívásban vagy dokumentációban mindezekkel kapcsolatban el ő írtaknak
való meg nem felelést ;
g) kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [86 . § (5) bekezdése] ;
h) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű , illető leg kirívóan aránytalan
kötelezettségvállalást tartalmaz [87. § (3) bekezdése] .”

(2) A Kbt. 88 . §-ának (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(2) Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az [ajánlattev őt, vagy]
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az ajánlatban szerepl ő erőforrást nyújtó szervezetet, aki
(amely)
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a) a kizáró okok (60-61 . §) ellenére nyújtotta be ajánlatát;
b) [részérő l] vonatkozásában a kizáró ok (60-62 . §) az eljárás során következett be ."

Indokolá s

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

Budapest, 2010 július .6 .
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