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Módosító javaslat
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Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94.* (1) bekezdése és a 102 .* (1) bekezdése alapján a
közbeszerzésekró7 szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló Tl582 . számú
törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 31. §-ának az alábbi módosítását javasoljuk:

31. §

A Kbt . 76. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő (1)–(2) bekezdés lép, egyidej űleg
az eredeti (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre változik :

„(1) Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az ajánlat i
felhívásban, illető leg a dokumentációban meghatározott feltételeket. Az ajánlati felhívás
módosított elemeiről, illetőleg a dokumentáció módosításának tényéről, módosított
pontjainak felsorolásáról és a módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásána k
módjáról, határidejéről, beszerzési helyéről e határidő lejárta előtt új hirdetményt kell
közzétenni, amelyben új ajánlattételi határid őt kell megállapítani . A határidő
legkorábban a módosító hirdetmény feladásának napjától számított huszadik napo t
követő első munkanapon járhat le, kivéve ha ez az időpont korábbi, mint az eredet i
ajánlattételi határidő , ekkor az ajánlattételi határid őt nem kell módosítani . A módosított
ajánlattételi határidőt úgy kell meghatározni, hogy elegendő időtartam álljon
rendelkezésre a módosított ajánlati felhívásnak megfelelő ajánlattételhez .
(2) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentációt az 54 . § (6)–(8)
bekezdéseinek értelemszerű alkalmazásával kell az ajánlattevőknek átadni, azért tovább i
ellenértéket nem lehet kérni . Ha a dokumentáció részét képező terv nem változik, azt
nem kell a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentációban újra átadni .”

Indokolás

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