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Módosító iavaslat
Kövér László Úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94 . § (1) bekezdése
alapján a közbeszerzésekről szóló 2011 . évi CVIII . törvény módosításáról szóló T/11112 . számú
törvényjavaslat törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 24 . §-ában szabályozott Kbt. 122. § (8) bekezdése és (8a) bekezdése az alábbiak szerint
módosul :

„(8) A (7) bekezdés a) pontja szerinti esetben a 100 . § (1) bekezdés nem alkalmazandó . Az ajánlatkérő a
(7) bekezdés a) és c) pontjai szerinti esetben is köteles biztosítani a versenyt és legalább három – a
szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes –
gazdasági szereplőt ajánlattételre felhívni. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők
kiválasztásakor [az egyenlő bánásmód elvének megfelelően és lehető leg különösen] a mikro-, kis -
vagy középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni . A kis- és középvállalkozásokról, fejl ődésük
támogatásáról szóló 2004. évi XXX1V. törvény 3. § (4) bekezdésében foglalt korlátozó rendelkezé s
ennek megítélésekor nem alkalmazandó .

(8a) Az ajánlatkérő a (7) bekezdés a) pontja alapján indított eljárás megkezdését megelőzően [öt] tíz
nappal köteles honlapján – vagy amennyiben nem rendelkezik honlappal a Közbeszerzési Hatósá g
honlapján – a tervezett közbeszerzésről tájékoztatást közzétenni . A tájékoztatásnak tartalmaznia kel l
legalább az ajánlatkérő megnevezését, a szerződés tárgyának rövid leírását, a beszerzend ő mennyiséget, a
teljesítés helyét és idejét, utalást arra, hogy az eljárás a (7) bekezdés a) pontja szerint kerül lefolytatásra ,
valamint az ajánlattételi felhívás kiküldésének tervezett napját és az ajánlatkérővel való
kapcsolatfelvételre vonatkozó információkat. A tájékoztatás alapján a közbeszerzési eljárás
megkezdéséig bármely gazdasági szerepl ő jelezheti az eljárásban való részvételi szándékát . Az
ajánlatkérő köteles az eljárásban azoknak a gazdasági szereplőknek is ajánlattételi felhívást küldeni ,
amelyek részvételi szándékukat határid őben jelezték.”



II . A törvényjavaslat 25 . §-ában szabályozott Kbt . 122/A. § (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerin t
módosul :

„(1) Ha az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió forintot, vagy a z
építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötven millió forintot és az eljárásban tárgyalás tartás a
nem szükséges, az ajánlatkérő olyan közbeszerzési eljárást is lefolytathat, amelyben a nyílt eljárá s
nemzeti eljárásrendben irányadó szabályait alkalmazza az e §-ban foglalt különbségekkel . Az ajánlatkérő
az eljárást megindító felhívás közzététele helyett legalább három – a szerz ődés teljesítésére való
alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes – gazdasági szereplőnek köteles
egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást küldeni . Az ajánlattételre felhívandó gazdasági
szereplők kiválasztásakor [az egyenlő bánásmód elvének megfelelően és lehetőleg különösen] a mikro-
, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni .
(2) Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás gazdasági szerepl őknek történő megküldését megelőzően [öt]
tíz nappal köteles honlapján – vagy amennyiben nem rendelkezik honlappal a Közbeszerzési Hatósá g
honlapján – a tervezett közbeszerzésrő l tájékoztatást közzétenni . A tájékoztatásnak tartalmaznia kel l
legalább az ajánlatkérő megnevezését, a szerződés tárgyának rövid leírását, a beszerzendő mennyiséget, a
teljesítés helyét és idejét, utalást arra, hogy az eljárás e § szerint kerül lefolytatásra, valamint a z
ajánlattételi felhívás kiküldésének tervezett napját és az ajánlatkérővel való kapcsolatfelvételre vonatkozó
információkat . A tájékoztatás alapján a közbeszerzési eljárás megkezdéséig bármely gazdasági szereplő
jelezheti az eljárásban való részvételi szándékát. Az ajánlatkérő köteles az eljárásban azoknak a
gazdasági szereplőknek is ajánlattételi felhívást küldeni, amelyek részvételi szándékukat határidőben
jelezték.”

Indokolás

A módosítási javaslat indoka, hogy a mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét hatékonyabba n

biztosítsa a közbeszerzési eljárásokban. Ez annál is inkább indokolt, mert a mikro-, kis- vagy
középvállalkozások közül kerülnek ki a magyar vállalkozások a legnagyobb számban . Indokolt emiatt a
honlapon közzététel idejének is b ővítése 5 napról 10 napra, hogy hatékonyabban megvalósuljon a
nyilvánosság, és az információ biztosan eljuthasson a mikro és kisvállalkozásokhoz .

Budapest, 2013 . május 23 .

dr. Staudt Gábor
Jobbik Magyarországért Mozgalom
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