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dr. Kövér László úr részére
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlés Házszabályáról szóló 46/1994. (IX.30.) OGY. határozat 94 . §-ának (1 )
bekezdése, illetve 102 . §-ának (1) bekezdése alapján a közbeszerzésekről szóló T/3502. számú
törvényjavaslathoz (a továbbiakban: törvényjavaslat) a következő

módosító javaslato t

kívánom elő terjeszteni .

1 ./ A törvényjavaslat 2 . §-a az alábbi bekezdéssel egészül ki :

„(7) Az ajánlatkér őnek beszerzése megvalósítása során a környezetvédelmi szempontoka t
figyelembe kell vennie .”

2./ A törvényjavaslat 4 . § 14 . pontja az alábbiak szerint módosul :

„14 . közbeszerzési eljárás megkezdése : A közbeszerzés megkezdésén a közbeszerzés i
eljárást megindító hirdetmény feladásának id őpontját, a közvetlen részvételi felhívás (38 . §
(1)	 bekezdés) megküldésének időpontját, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetébe n
pedig az ajánlattételi felhívás – a 99 . (2) bekezdése szerinti esetben a tárgyalási meghívó
megküldésének, ennek hiányában a tárgyalás megkezdésének id őpontját kell érteni .”

3./ A törvényjavaslat 9 . § (1) bekezdés k) pontja az alábbiak szerint módosul :

[9. § (1) E törvényt nem kell alkalmazni :]

„k) azokra a megállapodásokra, amelyeket
ka) a 6 . § (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti ajánlatkérő és az egyedüli tulajdonában lévő
gazdálkodó szervezet köt egymással, amely felett az ajánlatkérő – tekintettel a
jogszabályban meghatározottközfeladat, illetve a közszolgáltatás ellátásával vagy



ellátásának megszervezésével összefügg ő feladatára — az ügyvezetési jelleg ű feladatok
ellátását illetően teljes körű ellenőrzési jogokkal rendelkezik és képes a gazdálkod ó
szervezet stratégiai céljainak és fontos döntéseinek alapvető befolyásolására, feltéve hogy
a gazdálkodó szervezet a szerződéskötést követően az adott üzleti év nettó árbevételének
legalább 90%-a az egyedüli tag (részvényes) ajánlatkér ővel kötendő szerződések
teljesítésébő l származik,
kb) a 6 . § (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti ajánlatkér ő és olyan gazdálkodó szervezet köt
egymással, amelynek részvényei vagy üzletrészei kizárólag ezen ajánlatkérő és más a 6 . §
(1) bekezdés a)-d) pontja szerinti ajánlatkér ő(k) tulajdonában vannak, amely felett a z
ajánlatkérők — tekintettel a jogszabályban meghatározott	 közfeladat, illetve a
közszolgáltatás ellátásával vagy ellátásának megszervezésével összefügg ő feladatára — az
ügyvezetési jellegű feladatok ellátását illetően teljes körű ellenőrzési jogokkal közösen
rendelkeznek és képesek a gazdálkodó szervezet stratégiai céljainak és fontos döntéseinek
alapvető befolyásolására, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet a szerz ődéskötést követően
az adott üzleti év nettó árbevételének legalább 90%-a a tag ajánlatkér őkkel kötendő
szerződések teljesítésébő l származik ;"

4./ A törvényjavaslat 18 . § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) Az ajánlatkérőnek egybe kell számítania azon hasonló áruk beszerzésére ,
szolgáltatások megrendelésére irányuló szerződések értékét, amelyekkel kapcsolatban az
eljárás megkezdésére egy költségvetési évben kerül sor, valamint [egy] az ugyanazon
építési beruházás megvalósítására irányuló szerz ődések értékét[, amelyekke l
kapcsolatban a beszerzési igény egy időben merül fel] . ”

5./ A törvényjavaslat 20 . § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(5) A 6. § (1) bekezdésh) pontja szerint e törvényt önként vagy szerz ődéses kötelezettség
alapján alkalmazó szervezet a XIV. fejezet szerint járhat el, amennyiben közbeszerzése a
114. § (2) bekezdésében meghatározott egy vagy több tevékenysége biztosításának céljá t
szolgálja . ”

6 ./ A törvényjavaslat 22 . § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(4) Az ajánlatkérő a (3) bekezdésben meghatározott szakértelemmel rendelkez ő ,
legalább háromtagú bírálóbizottságot köteles létrehozni az ajánlatoknak a [— szükség
esetén a hiánypótlást, felvilágosítás vagy indokolás (69-70. §) megadását követő - ]
63 . § (3)-(4) bekezdése szerinti elbírálására, értékelésére.A bírálóbizottság írásbeli
szakvéleményt és döntési javaslatot készít az ajánlatkér ő nevében a közbeszerzési eljárás t
lezáró döntést meghozó személy vagy testület részére . A bírálóbizottsági munkáról
jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek részét képezik a tagok indokolással ellátott
bírálati lapjai .”

7./ A törvényjavaslat 22 . §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki :

„(5) A közbeszerzési eljárással kapcsolatban az ajánlatkér ő — választása szerint —a
felhívás és dokumentáció előkészítésébe, valamint a közbeszerzési eljárás további
lefolytatásába a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékében szerepl ő tanácsadót
jogosult bevonni . A hivatalos közbeszerzési tanácsadó köteles a közbeszerzési
szakértelmet biztosítani .”



8./ A törvényjavaslat 22 . §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki :

„(6) Az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás ésa
dokumentáció	 elkészítése,	 vav az ajánlatok értékelése során környezetvédelmi
szempontot alkalmazni . ”

9./ A törvényjavaslat 23 . § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul, egyidej ű leg a szakasz
(5) bekezdésének számozása (4) bekezdésre változik .

[(4) Az ezer fő lakosnál kevesebb lélekszámú települések számára a Kormány a
közbeszerzések központosított lefolytatását rendelheti el, ezen eljáráso k
központosított lefolytatásának részletes - e törvénytő l az ilyen eljárások sajátossága i
miatt szükséges eltér ő – szabályait a Kormány rendeletben határozza meg. ]

10./ A törvényjavaslat 24 . § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„24 . § (1) Az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést megtenni anna k
érdekében, hogy elkerülje az [összeférhetetlenséghez] összeférhetetlenséget és a verseny
tisztaságának sérelmét eredményez ő helyzetek kialakulását . ”

11 ./ A törvényjavaslat 24 . § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(3) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattev őként, részvételre
jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezetként az ajánlatkér ő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolato s
tevékenységbe bevont személy vagy szervezet[, ha közreműködése az eljárásban a
verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti] .”

12./ A törvényjavaslat 27 . § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) Ha az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében lehetővé teszi vagy megkövetel i
gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság), a dokumentációban megadja a
létrehozandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelményeket, amelyek kizárólag a
jogi formával, [az alaptőke] a jegyzett tőke minimális – a szerződés értékével arányosan
meghatározott – összegével, a gazdálkodó szervezet tevékenységi körével, valamint
tevékenységének ellenőrzésével függhetnek össze . ”

13 ./ A törvényjavaslat 28 . § (1) bekezdés c) pontja az alábbíak szerint módosul :

X28. ' (1) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban -
részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében -J

„c) más ajánlatot benyújtó ajánlattev ő , illetve más részvételi jelentkezést benyújtó
részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja (55 . § (5)
bekezdés) . ”

14 ./ A törvényjavaslat 30 . (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(5) Az ajánlatkérőnek a hirdetményeket külön jogszabályban meghatározott elektroniku s
úton és módon kell megküldenie a Közbeszerzési Hatóságnak . Az ajánlatkérő az e



törvény szerinti hirdetményeket a külön jogszabályban meghatározott minta szerin t
köteles közzétenni . Az alkalmazandó hirdetménymintákra, kötelez ő tartalmi elemeikre és
a hirdetmények megküldésére, ellenőrzésére és az ellenőrzés díjára, feladására, valamint
közzétételének rendjére vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály tartalmazza . A
hirdetményellenőrzési és szerkesztési díjak igazgatási szolgáltatási díjnak minősülnek.A
díjakat a Hatóság köteles alap-tevékenysége körében a m űködésére fordítani ."

15 ./ A törvényjavaslat 31 . (1) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul :

[31. " (1) Az ajánlatkérő köteles az alábbi adatokat, információkat, dokumentumokat, h a
rendelkezik honlappal, saját honlapján, ha honlappal nem rendelkezik a Közbeszerzés i
Hatóság vagy önkormányzati intézmény esetén a fenntartó honlapján közzétenni :]

„b) a 9. § (1) bekezdésk) pontja alkalmazásával megkötött szerződéseket ;”

16./ A törvényjavaslat 36 . § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„ (6) [Az (5) bekezdés szerinti – a közbeszerzési eljárások tárgyát tekintve gyakra n
alkalmazandó – elektronikus, hatósági, illet ő leg közhiteles nyilvántartások körér ő l és
Internetes elérhet őségérő l a Közbeszerzési Hatóság útmutatót ad ki] A közbeszerzés i
eljárásban alkalmazandó (5) bekezdés szerinti elektronikus, hatósági vagy közhitele s
nyilvántartás(ok)ról az ajánlatkér ő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban kötele s
tájékoztatást nyújtani . Amennyiben az ajánlatkérő a tájékoztatás nyújtását elmulasztja, a z
ajánlattevő (részvételre jelentkez ő) ajánlatában (részvételi jelentkezésében) az ajánlatkérő
által kért igazolás helyett jogosult az igazolni kívánt tényeket, adatokat tartalmazó
elektronikus,	 hatósági vagy közhiteles	 nyilvántartás(ok)ra hivatkozni, melyet az
ajánlatkérő az igazolással egyenértékűként köteles elfogadni . ”

17./ A törvényjavaslat 36 . § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(7) Az (5) bekezdés szerinti nyilvántartásokban való szereplést az [ajánlatkérő ]
ajánlatkérőnek az eljárást lezáró döntés meghozatalának id őpontjárajaz ajánlattétel i
határidő lejárta és az eredményhirdetés,] vagy – több szakaszból álló eljárásban – a
részvételi szakaszt lezáró döntés meghozatalának időpontjára[a részvételi határidő
lejárta és a részvételi szakasz eredményhirdetése között egy alkalommal ellen őrzi]
vonatkozóan kell ellenőriznie, továbbá az ellenőrzés tényét és eredményét a
közbeszerzési eljárás iratai között megőrzi . ”

18 ./ A törvényjavaslat 38 . § (3)-(4) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak :

„(3) A közbeszerzési eljárást megindító felhívás tartalmazza különösen :
a) az ajánlatkérő nevét, címét, telefon- és telefaxszámát (e-mail) ;
b) a közbeszerzési eljárás fajtáját, gyorsított eljárás esetén annak indokolását, 	 valamint
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás esetén annak indokolását ;
c) a dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy versenypárbeszéd esetében az ismertet ő
rendelkezésre bocsátásának módját, határidejét, annak beszerzési helyét és pénzügyi
feltételeit. Meghívásos, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás é s
versenypárbeszéd esetén a dokumentációra, illetve ismertetőre vonatkozó adatokat az
eljárást megindító felhívásnak csak akkor kell tartalmaznia, ha az ajánlatkér ő a
dokumentációt már a részvételi szakaszban rendelkezésre bocsátja, hirdetmény nélküli



tárgyalásos eljárásban pedig csak akkor, ha az ajánlatkérő dokumentációt készít és a
dokumentációt az ajánlattételi felhívással egyidej ű leg nem küldte meg ;
d) a közbeszerzés tárgyát és mennyiségét;
e) a szerződés meghatározását, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárás t
lefolytatják ;
J) a szerződés időtartamát vagy a teljesítés határidejét ;
g) a teljesítés helyét ;
h) az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeit, vagy a vonatkozó jogszabályokr a
hivatkozást ;
i) annak meghatározását, hogy az ajánlattev ő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot,
illetve a részajánlattétel lehetőségét vagy annak kizárását ;
j) az ajánlatok értékelési szempontját [71 .§ (2) bekezdés], az összességében legel őnyösebb
ajánlat értékelési szempontja esetén a 71 .§ (3) bekezdése szerinti adatokat a 71 .§ (5)
bekezdésére figyelemmel ;
k) a kizáró okokat és a megkövetelt igazolási módokat ;
1) az alkalmassági követelményeket, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatokat é s
a megkövetelt igazolási módot ;
[nJ) az ajánlattételi határidőt vagy részvételi felhívás esetén a részvételi határidőt ;
[oJ) az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának címét ;
o[p]) az ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés nyelvét (nyelveit), annak feltüntetését ,
hogy a magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat, 	 vagy részvételi
jelentkezés ;
p[q]) az ajánlat(ok) felbontásának helyét, idejét és az ajánlatok felbontásán jelenlétr e
jogosultakat; részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának helyét ,
idejét,	 és a részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosultakat ;
g[rJ) az ajánlati kötöttség minimális id ő tartamát, a részvételi felhívás kivételével ;
r[s]) részvételi felhívás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napját ;
út]) az ajánlati biztosíték elő írására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokr a
vonatkozó információt ;
1[u]) az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett
projektre (programra) vonatkozó adatokat .
(4) A (3) bekezdés sjt]) pont szerinti biztosítékokra vonatkozó részletes információkat a
részvételi felhívásban még nem kell megadni, de az ajánlati biztosítékra vonatkozóan má r
a részvételi felhívásban fel kell tüntetni, hogy az ajánlatkér ő az eljárás ajánlattételi
szakaszában való részvételt milyen összegű biztosíték adásához fogja kötni, a szerződés
biztosítékaival kapcsolatban pedig a 126 . § (1) bekezdése szerinti adatokat kell feltüntetni .

19./ A törvényjavaslat 40 . § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„40 . § (1) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban köteles el őírni, hogy az
ajánlatban, illetve a részvételi jelentkezésben meg kell jelöln i
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattev ő
(részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni ,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt – az ajánlattételkor ismert –
alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek
teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni;
c) az alkalmasság igazolásában részt vev ő gazdasági szereplőt, és az eljárást megindító
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági minimum követelmény t
(követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattev ő ezen szervezetre (is)
támaszkodik.”



20./ A törvényjavaslat 40 . § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(4) A (3) bekezdés alkalmazásakor a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy
az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni ,
amelynek következtében ajánlatkérő a szerződés megkötésére, vagy teljesítésére
képtelenné vált [76 . § (1) bekezdés d) pont, 124 . § (9)	 bekezdés] .”

21 ./ A törvényjavaslat 43 . § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(4) A hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásban és a versenypárbeszédbe n
nem módosítható úgy az ajánlattételi felhívás vagy a dokumentáció (ismertet ő), hogy az
eljárás korábbi szakaszában (szakaszaiban) közölt feltételek olyan jelent ős mértékben
változzanak, amely nem tette volna lehetővé hirdetmény közzétételével 	 induló
tárgyalásos eljárás alkalmazását, torzítaná a versenyt vagy sértené a gazdasági szerepl ők
esélyegyenlőségét, különösen ha az új feltételek ismerete alapvet ően befolyásolhatt a
volna az érdekelt gazdasági szereplők arra vonatkozó döntését, hogy a közbeszerzés i
eljárásban tudnak-e részvételre jelentkezni, vagy a változás következtében valamelyik
ajánlattevő nem lenne képes ajánlatot tenni . ”

22./ A törvényjavaslat 45 . § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„45 . § (1) Bármely gazdasági szerepl ő , aki az adott közbeszerzési eljárásban részvételr e
jelentkező vagy ajánlattevő lehet — a megfelel ő ajánlattétel vagy részvételi jelentkezé s
érdekében — az eljárást megindító felhívásban, több szakaszból álló eljárás esetén az
ajánlattételi felhívásban, és a dokumentációban (ismertetőben) foglaltakkal kapcsolatban
írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkér ő től vagy az által a
meghatározott szervezettő l . ”

23 ./ A törvényjavaslat 46 . § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(3) Az ajánlatkér ő köteles megvizsgálni beszerzését abból a szempontból, hogy a
beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattéte l
biztosítását . Amennyiben a beszerzés tárgyának természetéb ő l adódóan részajánlat-tétel i
lehetőség biztosítható, az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban — feltéve, hogy az
gazdasági, műszaki és minőségi, vagy a szerződés teljesítésével kapcsolatos má s
[szempont] szempontokat figyelembe véve sem ésszer űtlen — köteles lehetővé tenni a
közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, illetve részvételre jelentkezést . ”

24 ./ A törvényjavaslat 50 . § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(3) Ha a dokumentáció megküldését kérik, és az ajánlatkér ő nem tette a dokumentációt
teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton hozzáférhet ővé, az ajánlatkérő vagy az
általa meghatározott szervezet a kérelem kézhezvételét ő l számított két munkanapon belül
köteles ennek eleget tenni, feltéve, hogy — amennyiben a dokumentáció rendelkezésre
bocsátása ellenérték ellenében történik — annak ellenértékét megfizették . ”

25 ./ A törvényjavaslat 57 . § (1) bekezdés f) pontja az alábbiak szerint módosul :



[57. § (1) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban el őírhatja, hogy az eljárásban nem
lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki]

3) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai
kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai
eljárása által megállapított,szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el . "

26./ A törvényjavaslat 57 . § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(3) A 56 . § (1) bekezdésének e)-g) és i) pontjában, valamint a jelen § (1) bekezdésének c )
és f) pontjában meghatározott időtartamot mindig [a kizáró ok fenn nem állásának
ellenőrzése] az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontjától kell számítani . Az
ellenőrzést az ajánlatkér ő a több szakaszból álló eljárásokban az ajánlattételi határidő és
az eljárás eredményéről szóló értesítés ajánlattev őknek történő megküldése között i s
elvégzi .”

27./ A törvényjavaslat 59 . § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(7) Amennyiben az ajánlatkér ő a 65 . § (2) bekezdése szerint felkéri az ajánlattevőket
ajánlataik további fenntartására, és valamely vagy az összes ajánlattev ő nem tartja fen n
ajánlatát, a pénzben teljesítettbiztosíték [egyszeres] összegét visszakell [visszafizetni ]
fizetni az ajánlattevő nyilatkozatának kézhezvételét, illetve az eljárás eredményér ől az
ajánlattevőknek megküldött értesítést követő tíz napon belül, az ajánlatukat fenntart ó
ajánlattevőket az ajánlatkérő a 65 . § (2) bekezdése szerinti felkérésben felhívja az ajánlat i
kötöttség meghosszabbított idejére az addig érvényes biztosítékkal megegyez ő biztosíték
fenntartására . ”

28./ A törvényjavaslat 64 . § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) A részvételi felhívásban el őírtaknak megfelel ően kell megítélni a részvételr e
jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát . Ennek során
az igazolások eredetiségét, és a [hiteles] másolatok megfelelőségét is ellenőrizni lehet .”

29 ./ A törvényjavaslat 65 . § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(4) Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlattételi felhívás megküldésére korábban
megjelölt időpontot legfeljebb 30 nappal elhalaszthatja, ebben az esetben az eredeti
időpont lejárta el őtt minden részvételre jelentkez őnek egyidejűleg értesítést küld az
ajánlattételi felhívás megküldésének új id őpontjáról, és a részvételi szakasz eredményérő l
ezt megelőzően kell a részvételre [jelentkezőeket] jelentkezőket értesíteni .”

30 ./ A törvényjavaslat 67 . § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(3) A hiányok pótlása – melynek során az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésbe n
szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet – csak arra irányulhat, hogy az ajánla t
vagy részvételi jelentkezés megfeleljen az ajánlati felhívás, 	 az ajánlattételi felhívás,a
részvételi felhívás, a dokumentáció vagy a jogszabályok el ő írásainak . ”

31 ./ A törvényjavaslat 67 . § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul :



„(4) Az ajánlattevő ,	 vagy a részvételre jelentkező a hiánypótlási felhívásban nem szereplő
hiányokat is pótolhat az ajánlatkérő által megállapított hiánypótlási határid ő lejártáig .”

32 ./ A törvényjavaslat 67 . § (7)-(9) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(7) A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat :
a) a 2. § (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy
b) [az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz] az értékelési szempontok alapján
értékelésre kerülő tartalmi elemek, illetve a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció é s
az ajánlat tartalma alapján meghatározott tárgya fa beszerzés tárgyára vagy a szerz ődés
feltételeire adott tartalmi ajánlat] (a továbbiakban : szakmai ajánlat) módosításával .
[(8) A (7) bekezdés b) pontjától eltérően a hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása
során javítható az ajánlatban el őforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre
vonatkozó hiba, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés al á
eső részösszegét, az ajánlattev ők közötti verseny eredményét és az értékeléskor (63 .
§ (4) bekezdése) kialakuló sorrendet nem befolyásolja . ]
[(9)] (8)Az ajánlatkérő köteles meggy őződni arról, hogy a hiánypótlás vagy a
felvilágosítás megadása a (3) és (7) bekezdésekben foglaltaknak megfelel . A (3) vagy (7)
bekezdés rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás
megadását nem, vagy nem megfelelően teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati vagy
részvételi jelentkezési példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során . ”

33 ./ A törvényjavaslat 69 . § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) Az ár aránytalanul alacsony voltának megítélésekor az ajánlatkér ő korábbi
tapasztalataira, a közbeszerzést megelőzően végzett piacfelmérés eredményére vagy a
közbeszerzést megelőzően a szükséges anyagi fedezet meghatározásához felhasznált
egyéb adatokra kell figyelemmel lenni . Köteles az ajánlatkérő az (1) bekezdést alkalmazn i
különösen akkor, ha az ajánlatban foglalt – az (1) bekezdés szerinti – ellenszolgáltatás
több mint húsz százalékkal eltér [az ajánlatkérő rendelkezésére álló] – az
ellenszolgáltatás önállóan értékelésre kerülő valamely eleme esetén az adott elemre es ő –
[anyagi fedezet] egybeszámítási szabályok nélkül vett becsült érték összegétő l . ”

34./ A törvényjavaslat 76 . § (1) bekezdés d)-e) pontja az alábbiak szerint módosul :

[76. V (1) Eredménytelen az eljárás, hal

„d) az ajánlatkérő az eljárást a szerződés megkötésére, vagy teljesítésére képtelenné
válása miatt eredménytelenné nyilvánítja (66 . § (1)	 bekezdés, 44. § (3) bekezdése) ;
e) valamelyik ajánlattev őnek vagy részvételre jelentkezőnek az eljárás tisztaságát vagy a
többi ajánlattev ő érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt az ajánlatkér ő az eljárá s
[érvénytelenítésérő l] eredménytelenségéről dönt ; ”

35 ./ A törvényjavaslat 77 . § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(3) A 76 . § (1) bekezdés [d)] pontja szerinti eredménytelenségi esetben az ajánlatkér ő
köteles tájékoztatást adni [a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összegér ő l,
továbbá adott esetben] arról, hogy [az] a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet mikor
és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra .”



36 ./ A törvényjavaslat 83 . § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(7) A nyílt eljárásban az ajánlatkérő a felhívásban és a dokumentációban meghatározot t
feltételekhez (ajánlatkér ő kötöttsége), az ajánlattevő pedig az ajánlatához (ajánlat i
kötöttség) az ajánlattételi határidő lejártától kötve van . Az ajánlati kötöttség idő tartamát
az ajánlatkér ő az ajánlati felhívásban nem határozhatja meg annak kezdetétő l számított
harminc — építési beruházás esetén, valamint ha a közbeszerzési eljárást külön
jogszabályban el őírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatják le hatvan — napná l
[későbbi] hosszabbidő tartamban.”

37 ./ A törvényjavaslat 86 . § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„86. § (1) Ha a részvételi szakasz eredményes, az eredménynek a részvételr e
jelentkezőkkel történt közlésétő l számított öt munkanapon belül az ajánlatkérő köteles az
alkalmasnak minősített jelentkezőknek — amennyiben ajánlatkérő meghatározta az
ajánlattevők keretszámát, a [pénzügyi és gazdasági, valamint] műszaki, vagy szakmai
alkalmasság alapján kiválasztott jelentkezőknek — az írásbeli ajánlattételi felhívást
egyidejűleg megküldeni . ”

3$./ A törvényjavaslat 92 . § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(5) A tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon ,
hogy
a) a részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban közöl t
feltételek olyan jelentős mértékben módosulnak vagy egészülnek ki, amely torzítja a
versenyt vagy sérti a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét, különösen ha az új feltételek
ismerete alapvet ően befolyásolhatta volna az érdekelt gazdasági szerepl ők arra vonatkozó
döntését, hogy a közbeszerzési eljárásban tudnak-e részvételre jelentkezni, vagy a
változás következtében valamelyik ajánlattevő nem lenne képes a tárgyalások
befejezésével végleges ajánlatot tenni ,
b) az értékelés szempontjai vagy módszere változna ;
c) az nem tette volna lehetővé hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás
alkalmazását .

39 ./ A törvényjavaslat 94 . § (2) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul :

[(2) Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha]

„a) a nyílt, a meghívásos eljárás vagy a versenypárbeszéd a 76 . § (1) bekezdésb) vagy c)
pontja alapján eredménytelen volt, feltéve, hogy a felhívásban, a dokumentációban vagy
az ismertetőben foglalt feltételek időközben lényegesen nem változtak meg és az
ajánlatkérő a tárgyalásra a nyílt, a meghívásos eljárás vagy a versenypárbeszéd — 74 . § (1)
bekezdésének a)-d) pontja és (2) bekezdésének c) pontja alapján nem érintett — össze s
ajánlattevőjét meghívja ;”

40./ A törvényjavaslat 96 . § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(4) Az ajánlatkérő ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározot t
feltételekhez, az ajánlattev ő pedig az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától
van kötve. Az ajánlattételi felhívásban az ajánlati kötöttség id ő tartamát az ajánlatkérő nem



határozhatja meg annak kezdetét ől (a tárgyalások befejezésétől) számított harminc —
építési beruházás esetén, valamint ha a közbeszerzési eljárást külön jogszabályban el ő írt
folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatják le hatvan — napnál hosszabb[későbbi]
időtartamban . "

41 ./ A törvényjavaslat 109 . § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(5) Keretmegállapodás legfeljebb négy évre köthető . A keretmegállapodásban
ajánlatkérő megjelölheti, hogy az előirányzott teljes mennyiség keretein belül
meghatározott részre kötelezettséget vállal közbeszerzés megvalósítására . Az ajánlatkérő
akkor nem köteles a keretmegállapodás alapján közbeszerzést megvalósítani, ha a
keretmegállapodás megkötését követően - általa előre nem látható és elháríthatatlan o k
következtében - beállott lényeges körülmény miatt a szerződés (szerződések)
megkötésére, vagy a szerződés megkötése esetén a teljesítésre nem lenne képes . Ebben az
esetben az ajánlatkérőnek haladéktalanul írásban értesítenie kell a keretmegállapodás t
kötött ajánlattevőket és a Közbeszerzési Hatóságot . ”

42./ A törvényjavaslat 110 . § (4) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul :

[(4) A több ajánlattevővel megkötött keretmegállapodás alapján az adott közbeszerzé s
megvalósítására sor kerülhet]

„(b) a 109. (1) bekezdés [b)] cl2 pontja szerinti keretmegállapodás esetén a verseny
újraindításával elektronikus árlejtés vagy a (5)-(7) bekezdés szerinti eljárá s
lefolytatásával . ”

43 ./ A törvényjavaslat 118 . § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(4) Ha az ajánlatkérővel az (1) bekezdés szerinti viszonyban álló szervezet nem min ősü l
ajánlatkérőnek és e szervezet az ajánlatkér ő beszerzési igényének kielégítése érdekében az
ajánlatkérővel megkötött szerződés teljesítéséhez huszonöt százalékot meghalad ó
mértékben egy harmadik — e §-ban meghatározott alanyi körön kívül eső — szervezetet
vesz igénybe, az (1) bekezdés szerinti kivétel csak akkor alkalmazható, ha a z
ajánlatkérővel az (1) bekezdés szerinti viszonyban álló szervezet e harmadik szerveze t
kiválasztására a 6 . § (1) bekezdésh) pontja alapján közbeszerzési eljárást folytat le . Az (1 )
bekezdés szerinti kivétel alkalmazása csak akkor kötött az el őbbi feltételhez, ha a kivéte l
alkalmazásának hiányában az ajánlatkérő beszerzésére egyébként közbeszerzési eljárás t
kellene lefolytatni . ”

44./ A törvényjavaslat 129 . § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(5) A projekttársaságban a nyertes ajánlattevőn (ajánlattevőkön) kívül más nem
szerezhet részesedést . A projekttársaság [alaptőkéjét és alaptőkén] jegyzett tőkéjét és
jegyzett tőkén felüli vagyonát - ide nem értve az osztalékot - az alapítók nem vonhatjá k
el . ”

45./ A törvényjavaslat 132 . §-a az alábbiak szerint módosul :



„132 . § (1) A felek nem módosíthatják a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött
szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetve az ajánlat tartalma alapjá n
meghatározott részét, ha
a) a módosítás olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a
szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett
ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre
jelentkezők) részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehet ővé
tették volna ; vagy
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattev ő javára
aránytalanul változtatja meg ; vagy
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevő i
kötelezettséghez képest új elemre terjeszti ki .
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel fennállását nem kell vizsgálni, ha a
szerződés módosítása olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a szerződéskötést
követően – a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel és a szerz ődés
valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti . Ha a szerződés olyan eleme változik a
módosítás eredményeként, amely a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékeléséne k
(63 . § (4) bekezdés) alapjául szolgált, az ajánlatkér ő köteles az eljárásban részt vet t
minden ajánlattev őt a módosításról és annak részletes indokairól haladéktalanu l
értesíteni .
[(3) Az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásában a szerz ődésben foglalt eredeti
ellenérték 5 %-ot meghaladó növekedését minden esetben úgy kell tekinteni, hogy a z
a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattev ő javára megváltoztatja .]”

46J A törvényjavaslat 169. § (2) bekezdés o) pontja az alábbiak szerint módosul :

„o) az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszterrel együttesen részt vesz a
közbeszerzési eljárásban résztvev ők oktatására vonatkozó feltételrendszer kialakításában
és a közbeszerzési tárgyú képzések koordinálásában, felügyeletében és ellen őrzésében.”

47./ A törvényjavaslat 169. § (2) bekezdés p) pontja az alábbiak szerint módosul :

„p) kapcsolatot tart más államok közbeszerzési szervezeteivel és az állami vagyon
felügyeletéért felelős miniszterrel eQveztetettek szerint részt vesz a nemzetköz i
szervezetekkel történő kapcsolattartásban” .

Indokolás

Az 1 ./ ponthoz

A hatályos Kbt. a környezetvédelmi szempontok figyelembe vételének szükségességét – ne m
kötelező jelleggel – alapelvi szinten rögzíti . A Törvényjavaslat nem tartalmaz alapelvi szintű
szabályozást, a környezetvédelmi szempontok azonban az egyes részletszabályokban tételese n
is megfogalmazódnak . Az alapelvi szintű szabályozás biztosítékot jelent továbbá arra, hogy -
figyelemmel generálklauzula jellegére – az alapelvbe bármilyen formában ütköző eljárási
cselekmények esetén külön tiltó rendelkezések hiányában is jogorvoslati eljárást lehe t
kezdeményezni a Közbeszerzési Döntőbizottságnál .

A 2./ ponthoz



A módosító javaslat hibás jogszabályi rendelkezés korrigálására szolgál .

A 3./ ponthoz

A gyakorlati problémák, illetve az in house konstrukció visszaélésszer ű alkalmazásának
elkerülése céljából a közfeladat, közszolgáltatás pontos azonosíthatósága érdekében fonto s
annak megjelölése, hogy a közfeladat, közszolgáltatás jogszabályban kerüljön
meghatározásra.

A 4./ ponthoz

A módosítási javaslat az egybeszámítási szabály egyértelmű meghatározására irányul . Az
árubeszerzések és a szolgáltatás megrendelések esetében szükséges az egy költségvetési é v
meghatározása, ellenkező esetben az egybeszámítási kötelezettség könnyen megkerülhető,
tekintettel arra, hogy a törvényjavaslat szerinti „beszerzési igény” felmerülésének id őpontja
nem azonosítható . A probléma elkerülésére a részekre bontás tilalmának főszabálya nem
elegendő . A módosító javaslat fenntartja, azonban egyértelműsíti a projektszemléletű
megközelítést az építési beruházások esetén.

Az 5 ./ ponthoz

A módosító javaslat hibás jogszabályi rendelkezés korrigálására szolgál .

A 6./ ponthoz

A bíráló bizottság az ajánlatok értékelésének teljes folyamatában részt vesz, ezér t
szükségtelen egyes eljárási cselekmények kiemelése ebb ő l a folyamatból .

A 7./ ponthoz

A Tervezet nem rögzíti, hogy a közbeszerzési eljárás során hivatalos közbeszerzési tanácsad ó
igénybe vételére is lehetősége van az ajánlatkérőnek, ugyanakkor a Közbeszerzési Hatósá g
nyilvántartás-vezetési feladatai körében nevesítésre kerül a hivatalos közbeszerzési
tanácsadók jegyzéke, mely részletszabályainak kidolgozására a Tervezet 174 . § (2)
bekezdésének c-d) pontja alapján végrehajtási rendeletben kerül sor, ugyanakkor maga a
törvény nem hivatkozik a hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonásának lehet őségére, ezért
célszerűnek mutatkozik a hivatalos közbeszerzési tanácsadók közbeszerzési eljárásba n
betöltött szerepének konkretizálása, annak érdekében, hogy elkerülhet ő legyen a
jogintézmény alkalmazásának bizonytalansága .

A 8./ ponthoz

A jelenleg hatályos Kbt . biztosítja annak lehetőségét, hogy az ajánlatkérő - amennyiben
környezettudatos közbeszerzést kíván lebonyolítani - a beszerzése során környezetvédelm i
szempontokat is alkalmazzon, ez az elvi szintű szabályozás azonban a hatályos joggyakorlat
alapján nem biztosít kellő ösztönzést az ajánlatkérő számára. A Javaslat nem írja elő, hogy a
környezetvédelmi szempont az eljárás mely szakaszában kerüljön alkalmazásra - a z
ajánlatkérő tehát eldöntheti, hogy beszerzése során mely szakaszban kívánja azt érvényesíten i
- a környezetvédelmi szempont alkalmazása azonban a Javaslat értelmében minden Kbt .
hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás során kötelezővé válik .



A 9./ ponthoz

A törlésre kerülő bekezdés ellenétes a hivatkozott szakasz (5) bekezdésével, tekintettel arra,
hogy a helyben központosított beszerzés feltételeit az önkormányzat jogosult meghatározni .

A 10./ ponthoz

A módosító javaslat hibás jogszabályi rendelkezés korrigálására szolgál .

A 11./ ponthoz

Azzal, hogy a gazdasági szereplő részt vett az ajánlatkérő oldalán az eljárásban, vagy annak
előkészítésébe, így a részéről az összeférhetetlenség fennáll, ugyanis ez a helyzet
automatikusan a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti .

A 12 ./ ponthoz

A gazdásági társaságokról szóló 2006 . évi IV. törvénnyel való összhang megteremtése
érdekében szükséges fogalmi pontosítás. A törvényjavaslatban használt alaptőke fogalom
pontosítása azért is szükséges, mert az kifejezetten a részvénytársaságra utal .

A 13./ ponthoz

A módosító javaslat hibás jogszabályi rendelkezés korrigálására szolgál .

A 14./ ponthoz

A Hatóság alaptevékenységével összefügg ő bevételek közhatalmi bevételnek számítanak, err e
tekintettel egyértelművé kell tenni annak jogcímét .

A 15./ ponthoz

A módosító javaslat hibás jogszabályi rendelkezés korrigálására szolgál .

A 16./ ponthoz

Az ilyen nyilvántartások nagy száma miatt azok számbavétele igen nehéz, mert nem létezi k
olyan jogszabály, adatbázis, ami mindegyik nyilvántartást tartalmazná . Ezen túlmenően nem
megállapítható, hogy ezek közül melyek a közbeszerzési eljárásban „gyakran alkalmazandó ”
adatbázisok. Az ajánlatkérők minden egyes beszerzése más és más, így mindegyik beszerzés
estében más és más nyilvántartások lehetnek alkalmazandók, amelyek ismerete alapvet ően a
beszerzés tárgya szerint szakértelem függvénye, ami az ajánlattev őktől és az ajánlatkérő től
várható el. Ezen kívül a gyakorlatban az ajánlatkérők ma is gyakran az igazolási módo k
között megadják a vonatkozó elektronikus nyilvántartások elérhetőségét . A javasolt megoldás
életszerűbb és a gyakorlatban többnyire jelenleg is alkalmazott .

A 17./ ponthoz

Az ellenőrzés konkrét időpontjának meghatározása az esetleges visszaélése k
megakadályozását, valamint az egyenlő elbánás és az esélyegyenlőség érvényesítést szolgálja .



A 18./ ponthoz

A módosító javaslat hibás jogszabályi rendelkezés korrigálására szolgál . Szükséges továbbá
kiegészíteni a hivatkozott rendelkezést a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárá s
sajátosságainak megfelel ően, valamint utalni a részajánlattétel lehetőségére .

A 19./ ponthoz

A közbeszerzési eljárásba az ajánlattevő által bevont szervezetek megfelelő azonosítását
szolgáló kiegészítés .

A 20./ ponthoz

A módosító javaslat hibás jogszabályi rendelkezés korrigálására szolgál .

A 21./ ponthoz

A visszaélések elkerülése érdekében a hatályos törvénybő l átvett pontosítás .

A 22./ ponthoz

A módosító javaslat a törvényjavaslat szerinti rendelkezés egyértelm űsítését szolgálja.

A 23./ ponthoz

A módosító javaslat hibás jogszabályi rendelkezés korrigálására szolgál .

A 24./ ponthoz

Tekintettel arra, hogy az ajánlatkér ők nem minden esetben kötik ellenszolgáltatás
megfizetéséhez a dokumentáció átvételét, szükséges annak pontosítása, hogy a dokumentáci ó
megküldését csak abban az esetben lehet az ellenérték megfizetéséhez kötni, amennyiben a
dokumentáció rendelkezésre bocsátása ellenérték fejében történik .

A 25./ ponthoz

Szükséges annak megfelelő , rendeleti szinten történő szabályozása, hogy mely szakmai
szervezetek és szakmai etikai szabályok, versenynormák és a tisztességes piaci magatartás
elveinek megsértése miatti etikai elmarasztalások tartoznak ebbe a körbe .

A 26./ ponthoz

Az ellenőrzés konkrét időpontjának meghatározása az esetleges visszaélése k
megakadályozását, valamint az egyenlő elbánás és az esélyegyenlőség érvényesítést szolgálja .

A 27./ ponthoz

A törvényjavaslat szerinti szöveg pontosításra szorul, tekintettel arra, hogy nem tes z
különbséget a biztosíték teljesítésének egyes formái között .



A 28./ ponthoz

Tekintettel arra, hogy a törvényjavaslat 36 . § (3) bekezdése szerint az egyszerű másolatok is
elegendőek, az ellenőrzés lehetőségét ezekre is ki kell terjeszteni .

A 29./ ponthoz

A módosító javaslat hibás jogszabályi rendelkezés korrigálására szolgál .

A 30./ ponthoz

Tekintettel arra, hogy a hiánypótlás valamennyi eljárásfajta vonatkozásában egységesen kerül t
szabályozásra, szükséges valamennyi eljárást megindító hirdetményre utalni .

A 31 ./ ponthoz

Tekintettel arra, hogy a hiánypótlás valamennyi eljárásfajta vonatkozásában egységesen kerül t
szabályozásra, szükséges a kétszakaszos eljárások első szakaszának résztvev ő ire is utalni .

A 32./ ponthoz

A módosító javaslat a jogszabályi rendelkezés korrigálására szolgál . A hiánypótlá s
szükségszerűen az ajánlati kötöttség feloldásával jár, ezért szükségtelen annak külö n
kiemelése . A szakmai ajánlat fogalma pontosításra szorul, melynek eredményeként a (8)
bekezdés feleslegessé válik .

A 33./ ponthoz

Az anyagi fedezet fogalma eltér a becsült érték fogalmától, ugyanis ez utóbbi kapcsolódi k
közvetlenül a beszerzés tárgyához .

A 34./ ponthoz

A módosító javaslat jogszabályi rendelkezés dogmatikai pontosítására szolgál .

A 35./ ponthoz

A módosító javaslat részben hibás jogszabályi rendelkezés korrigálására szolgál . Az anyagi
fedezet összegéről pedig a törvényjavaslat 62 . § (4) bekezdése szerint az ajánlatkérőnek már a
bontáskor tájékoztatást kell adnia.

A 36./ ponthoz

A módosító javaslat jogszabályi rendelkezés dogmatikai pontosítására szolgál .

A 37./ ponthoz

A módosító javaslat a 84 . § (5) bekezdésével való összhang biztosítását szolgálja .



A 38./ ponthoz

A visszaélések elkerülése érdekében a hatályos törvénybő l átvett pontosítás .

A 39./ ponthoz

A módosító javaslat hibás jogszabályi rendelkezés korrigálására szolgál .

A 40./ ponthoz

A módosító javaslat jogszabályi rendelkezés dogmatikai pontosítására szolgál .

A 41 ./ ponthoz

A módosító javaslat hibás jogszabályi rendelkezés korrigálására szolgál .

A 42./ ponthoz

A módosító javaslat a hivatkozott bekezdés felvezet ő mondatával való összhang biztosításár a
szolgál .

A 43./ ponthoz

A módosító javaslat hibás jogszabályi rendelkezés korrigálására szolgál .

A 44./ ponthoz

A gazdásági társaságokról szóló 2006 . évi IV. törvénnyel való összhang megteremtés e
érdekében szükséges fogalmi pontosítás. A törvényjavaslatban használt alaptőke fogalom
pontosítása azért is szükséges, mert az kifejezetten a részvénytársaságra utal .

A 45./ ponthoz

A gyakorlatban el őfordulhatnak olyan esetek, amelyek indokolttá tesznek akár 5%-nál
nagyobb mértékű módosítást is . Az „aránytalanul” fogalom a vizsgálat egyediesítését tesz i
lehetővé.

A 46./ ponthoz

Az elmúlt időszakban a közbeszerzési tárgyú képzések, továbbképzések meglehet ősen széle s
skálán mozogtak úgy az oktatás minősége, mint az oktatásra fordított id ő tekintetében, és
néhány esetben az ellenőrzési és felügyeleti jogosítványok hiánya megakadályozta a z
oktatással kapcsolatos hiányosságok orvoslását . Félő , hogy előzőek hiányában e képzése k
parttalanná, ellenőrizetlenné válnak. A jelenleg hatályos Kbt . ugyanis már nem tartalmaz az
oktatási és továbbképzési kérdések tekintetében felügyeleti illetve ellenőrzési jogosítványokat
sem a Közbeszerzések Tanácsa, sem a szaktárca vonatkozásában, ugyanakkor a
Közbeszerzések Tanácsa jelenleg is számos olyan feladatot ellát, amely a közbeszerzés i
oktatási, továbbképzési rendszer továbbfejlesztésére hivatott. Erre való figyelemmel a
Tervezetben elengedhetetlen rögzíteni, hogy a két, egyébként az oktatási kérdéseket illet őn
egyéb hatáskörrel rendelkez ő szervezet aktívan bekapcsolódjon a közbeszerzésekhez



kapcsolódó oktatási, továbbképzési rendszer m űködtetésébe, annak ellenőrzésébe és
felügyeletébe .

Az 47./ ponthoz

A közbeszerzésekkel kapcsolatos hatósági feladatok megfelel ő ellátása érdekében kiemelte n
fontos, hogy a Közbeszerzési Hatóság figyelemmel kísérhesse, illet őleg részt vehessen a
közbeszerzések közösségi és nemzetközi jogi szabályozásának alakításában, valamint a
különböző nemzetközi szervezetek közbeszerzési vonatkozású programjainak és kutatásaina k
megismerésében . A Közbeszerzések Tanácsa az elmúlt 15 évben jelentős szakmai
tapasztalatokat szerzett a szóban forgó kérdéskört illet ően, és a Kbt . 2010. szeptember 15- i
módosítását követ ő időszak tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a közbeszerzésekér t
felelős államtitkársággal való együttműködés ezen a területen is akadálymentes . Erre való
figyelemmel indokolt, hogy a Közbeszerzési Hatóság feladatköre kiegészülhessen az elemzet t
szakaszban nevesített feladatokkal .

Budapest, 2011 . június"

Aláírás
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