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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Módosító javasla t

Dr. Schmitt Pál úrnak
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

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

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 36. §-ának az alábbi módosítását javasoljuk:

36. §

(1) A Kbt. 86. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(1) Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát
megalapozó [adatokat,] adatokat valamint indokolást köteles írásban [kérni] kérni, és
erről a [kérésrő l] kérésérő l a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az
ajánlat a többi ajánlattevő ajánlatához és a becsült értékhez viszonyítva kirívóa n
alacsonynak értékelt összesített ellenszolgáltatást tartalmaz a következ ő egységek
valamelyike tekintetében :
a) az ajánlat egésze, vagy
b) részajánlat tétele esetén az ajánlat egyik része, vag y
c) ha az ellenszolgáltatásra vonatkozóan az ajánlati felhívásban több részszempont vag y
alszempont szerepelt, legalább egyik részszempont vagy alszempont . ”

(2) A Kbt. 86 . §-ának (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(2) Az ajánlatkérő köteles az (1) bekezdést alkalmazni különösen akkor, ha az
ajánlatban foglalt – az (1) bekezdés a)–c) pontjai szerinti valamelyik egységre
vonatkozó – összesített ellenszolgáltatás mértéke több mint tizenöt százalékkal elté r

a) [ha egy ajánlat van,] egy ajánlat esetén az ugyanezen egységre vonatkozó becsül t
értéktő l ;
b) legfeljebb három ajánlat esetén attól a számtani átlagtól, melyet a többi ajánlattev ő
ugyanezen egységre vonatkozó ajánlati áraiból és az ugyanezen egységre vonatkoz ó
becsült értékb ő l számít ki az ajánlatkér ő ;
c) legalább négy ajánlat esetén attól a számtani átlagtól, melyet a többi ajánlattev ő
ugyanezen egységre vonatkozó ajánlati áraiból és az ugyanezen egységre vonatkoz ó
becsült értékb ő l – a két szélső érték kiejtésével – számít ki az ajánlatkérő . ”

(3) A Kbt. 86. §-ának (6) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :
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„(6) A gazdasági ésszerűséggel össze nem egyeztethetőnek minősül az indokolá s
különösen akkor, ha az ajánlati ár – a szerződés teljesítéséhez szükséges élőmunka-
ráfordítás mértékére tekintettel – nem nyújt fedezetet a külön jogszabályban, illetv e
kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztet t
szerződésben az eredményhirdetést megelőző egy éven belül megállapított munkabérre
és az ahhoz kapcsolódó k őzterhekre, ha azokat a (10) bekezdés szerint közzétették.”

(4) A Kbt. 86 . §-ának (10) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(10) A Közbeszerzések Tanácsa a (8) és (9) bekezdés szerinti információkat [általa] az
általa kialakított egységes formában a honlapján teszi közzé legfeljebb a megállapításuk
napját követő egy évig .”

Indokolás

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

Budapest, 2010 .július.6 .
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