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Az Országgyű lé s
Gazdasági bizottsága

Részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslat

1. A bizottság a törvényjavaslat ELSŐ RÉSZ I. Fejezete címének a következő módosítását
javasolja :

ELSŐ RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet

A törvény alkalmazási köre,aIA]lapelvek

2. A bizottság a törvényjavaslat 3. §-ának a következő módosítását javasolja :

3. § E törvény alkalmazásában :
1 . ajánlattevő: az a gazdasági szereplő , aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyúj t
be ;
2 . alvállalkozó : az a gazdasági szerepl ő , aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötött szerz ődés teljesítésében az ajánlattev ő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivév e
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi ,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vag y
alapanyag eladóját,
c) építési beruházás esetén az épít őanyag-eladót ;
3 . címke : olyan dokumentum, bizonyítvány vagy tanúsítvány, amely igazolja, hogy az adott
építmény, termék, szolgáltatás, folyamat vagy eljárás megfelel bizonyos követelményeknek ;
4 . címkézési követelmény(ek) : az a követelmény, amelyet az adott építménynek, terméknek ,
szolgáltatásnak, folyamatnak vagy eljárásnak teljesítenie kell a . kérdéses címke
megszerzéséhez ;
5 . egységes európai közbeszerzési dokumentum : a Második Rész alkalmazásában a kizár ó
okok fenn nem állása,,az alkalmassági követelményeknek való megfelelés, illetve a 82 . § (5)
bekezdés szerinti objektív kritériumok teljesülése el őzetes igazolását szolgáló dokumentum ,
'amely a gazdasági szerepl őnek az Európai .Bizottság által meghatározott egysége s
formanyomtatvány szerint tett nyilatkozatát tartalmazza;
6 . elektronikus hírközlő hálózat és elektronikus hírközlési szolgáltatás : az elektronikus
hírközlésrő l szóló törvényben meghatározott fogalom ;
7 . életciklus : egy termék használatának, szolgáltatás nyújtásának vagy egy építési beruházá s
fennállásának összes egymást követő , illetve egymással kapcsolatban álló szakasza – ideértve
az elvégzendő kutatást és fejlesztést, a gyártást; a kereskedelmet és annak feltételeit, a
szállítást, a felhasználást és a karbantartást is – a nyersanyag beszerzésétől, illetve az
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erőforrások megteremtését ől az eltávolításig, ártalmatlanításig, az adott területek eredeti
állapotának helyreállításáig, illetve a szolgáltatás vagy a használat végéig ;
8. építmény : az épített környezet alakításáról és védelmér ő l szóló törvényben meghatározott
fogalom;
9. Európai Unió, illetve az Európai Unió tagállama kifejezésen az Európai Gazdasági
Térséget, valamint az Európai Gazdasági Térségr ől szóló megállapodásokban része s
államokat is érteni kell, kivéve a 9. § (1) bekezdés c) pontja esetében ;
10 . gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy
személyes joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja ,
aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy
szolgáltatások nyújtását kínálja ;
11 . hátrányos helyzetű munkavállaló : a foglalkoztatás el ősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról szóló törvényben meghatározott fogalom ;
12 . innováció : olyan új vagy jelentős mértékben továbbfejlesztett termék, szolgáltatás vag y
folyamat — beleértve többek között a termelési, építési, illetve konstrukciós folyamatokat — új
marketingmódszer, vagy új szervezési mód megvalósítása az üzletvitel, a munkaszervezés
vagy a küls ő kapcsolatok terén, amelynek célja különösen valamely tevékenysé g
hatékonyságának javítása, kedvező társadalmi és környezeti hatások elérése;
13 . írásbeli vagy írásban: a közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatok, illetve eljárás i
cselekmények tekintetében bármely, szavakból vagy számjegyekb ől álló kifejezés, amely
olvasható, reprodukálható, majd közölhető , ideértve az elektronikus úton továbbított és tárolt
adatokat is ;
14 . járulékos közbeszerzési szolgáltatás : közbeszerzési eljárás lefolytatásához nyújtot t
támogatási tevékenység, így különösen
a) közbeszerzési eljárások lefolytatását, illetve keretmegállapodások megkötését az
ajánlatkérő számára lehetővé tevő műszaki infrastruktúra rendelkezésre bocsátása,
b) közbeszerzési eljárások lefolytatásával vagy tervezésével kapcsolatos tanácsadás ,
c) közbeszerzési eljárások el őkészítése és lefolytatása az érintett ajánlatkérő nevében é s
javára ;
15 . kapcsolt vállalkozás : az a vállalkozás, amely a számvitelrő l szóló törvény értelmében a
közszolgáltató ajánlatkérővel összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére köteles ,
vagy olyan vállalkozás ,
a) amely felett a közszolgáltató ajánlatkér ő közvetlenül vagy közvetve meghatározó befolyás t
gyakorol ,
b) amely a közszolgáltató ajánlatkérő felett meghatározó befolyást gyakorol, vagy
c) amely a közszolgáltató ajánlatkérővel közösen egy másik vállalkozás meghatározó
befolyása alatt áll ;
16 . kérelmi elem: a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz benyújtott jogorvoslati kérelemnek a z
az elkülöníthető része, amely tartalmazza a jogsértőnek vélt kérelmezetti eljárási cselekményt ,
magatartást, döntést, vagy mulasztást a megsértett jogszabályi rendelkezés(ek )
megjelölésével, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság döntésére irányuló indítványt é s
annak indokait, azzal, hogy a kérelmez ő ajánlatának vagy részvételi jelentkezésének
érvénytelenségét megállapító ajánlatkérő i döntés vitatása egy kérelmi elemet képez, kivéve ,
ha valamely érvénytelenségi okhoz egyéb jogkövetkezmény is f űződik;
17 . keresleti kockázat: a szerződés tárgyát képező [építmény] építési beruházás vagy
szolgáltatás iránti aktuális kereslethez kapcsolódó kockázat ;
18 . keretmegállapodás : egy vagy több ajánlatkérő és egy vagy több ajánlattev ő között létrejött
olyan megállapodás, amelynek célja, hogy rögzítse egy adott id őszakban közbeszerzésekre
irányuló, egymással meghatározott módon kötendő szerződések lényeges feltételeit,
különösen az ellenszolgáltatás mértékét, és ha lehetséges, az előirányzott mennyiséget ;
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19. kínálati kockázat: a szerződés tárgyát képező építési beruházás vagy szolgáltatá s
teljesítéséhez kapcsolódó kockázat ;
20. koncessziós jogosult: olyan gazdasági szereplő , amellyel az ajánlatkérő építési vag y
szolgáltatási koncesszióra vonatkozó szerz ődést kötött ;
21 . közbeszerzési dokumentum : minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérő a
közbeszerzés vagy a koncesszió tárgya, illetve a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzés i
eljárás leírása vagy meghatározása érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekébe n
hivatkozik, így különösen az eljárást megindító hirdetmény, az eljárást megindító felhíváskén t
alkalmazott el őzetes tájékoztató, műszaki leírás, ismertető , kiegészítő tájékoztatás, javasolt
szerződéses feltételek, a gazdasági szerepl ők által benyújtandó dokumentumok mintái ,
részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés ;
22 . közbeszerzés előkészítése: az adott közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárá s
megkezdéséhez szükséges cselekmények elvégzése, így különösen az adott közbeszerzéssel
kapcsolatos helyzet- és piacfelmérés, el őzetes piaci konzultáció, a közbeszerzés becsül t
értékének felmérése, a közbeszerzési dokumentumok el őkészítése ;
23 . közbeszerzés megkezdése : a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárást megindító
hirdetmény feladásának időpontja, a közvetlen részvételi felhívás [82 . § (3) bekezdés]
megküldésének időpontja, a hirdetmény nélkül induló .eljárás esetében pedig az eljárás t
megindító felhívás vagy a tárgyalási meghívó megküldésének, ennek hiányában a tárgyalá s
megkezdésének időpontja;
24 . közbeszerzési szerződés : e törvény szerinti ajánlatkérő által, írásban megkötött ,
árubeszerzésre, szolgáltatás megrendelésre vagy építési beruházásra irányuló visszterhe s
szerződés ;
25. központi beszerző szerv : a központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosítot t
szervezet ;
26 . központosított közbeszerzés: központi beszerz ő szerv által állandó jelleggel ellátott olya n
tevékenység, melynek célj a
a) áruk vagy szolgáltatások megrendelése e törvény szerinti ajánlatkér ők számára való
továbbértékesítés céljából, illetve
b) e törvény szerinti ajánlatkér ők számára áruk beszerzésére, szolgáltatások vagy építési
beruházások megrendelésére irányuló szerződések vagy keretmegállapodások megkötése ;
27 . közszolgáltatói szerződés: olyan közbeszerzési szerződés, amelynek célja az ajánlatkérő e
törvény szerinti közszolgáltató tevékenysége előkészítésének, megkezdésének vagy
folytatásának biztosítása ;
28 . meghatározó befolyást képes gyakorolni az a szervezet, amely az alábbi feltételek közü l
legalább eggyel rendelkezik egy másik szervezet tekintetében :
a) vagyoni hozzájárulása, illetve részvénytársaság esetében a tulajdonában lév ő részvények
névértéke meghaladja a jegyzett tőke felét,
b) a tagok szavazatának többségével egyedül rendelkezik, vagy más tagok a befolyássa l
rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkez ővel azonos tartalommal
szavaznak, vagy a befolyással rendelkez őn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltév e
hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek ,
c) jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők (döntéshozók, ügyvezetők) vagy a
felügyelőbizottság (felügyeleti, ellenőrző szerv, testület) tagjainak többségét megválassz a
(kijelölje) vagy visszahívja ;
29. műszaki egyenértékűség : létesítmény, termék, vagy szolgáltatás olyan meghatároz ó
műszaki paramétere, amely mérhető , és amelynek el őírt mérőszámát több létesítmény,
termék, vagy szolgáltatás is teljesítheti ;
30 . nem központi ajánlatkérő: az 5 . § (1) bekezdés c)-e) pontja, valamint (2)-(3) bekezdés e
szerinti ajánlatkérő ;
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31 . pénzügyi intézmény : a hitelintézetekrő l és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben
meghatározott fogalom ;
32 . postai küldemény : megcímzett küldemény végleges, szállítandó formájában, tömegétő l
függetlenül; a levélküldeményeken kívül különösen könyvek, katalógusok, hírlapok
folyóiratok és a kereskedelmi értékkel rendelkez ő vagy nem rendelkező árucikket tartalmazó
postai csomagok, tömegüktől függetlenül ;
33 . postai szolgáltatás: olyan szolgáltatás, amely postai küldemények gyűjtését,
feldolgozását, szállítását és kézbesítését foglalja magában, ideértve a postai szolgáltatásokró l
szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltatást, egyetemes szolgáltatást helyettesítő és az
egyetemes szolgáltatást nem helyettesít ő postai szolgáltatásokat ;
34 . postai szolgáltatásoktól eltérő szolgáltatás a következő területeken nyújtott szolgáltatás :
a) postaszolgálat-irányítási szolgáltatások (a feladást megel őző és az azt követő
szolgáltatások, különösen a küldeményrendező szolgáltatások) ,
b) az a) pontban nem szereplő postai küldeményekhez, különösen címzés nélküli közvetle n
küldeményhez kapcsolódó szolgáltatások;
35 . részvételre jelentkező: az a gazdasági szereplő , aki (amely) több szakaszból álló
közbeszerzési eljárás első , részvételi szakaszában vagy koncessziós beszerzési eljárásba n
részvételi jelentkezést nyújt be ;
36.szakmai ajánlat:a beszerzés tárgyára, valamint a műszaki leírásban és a szerz ődéses
feltételekben foglalt ajánlatkérő i elő írásokra tett megajánlás ;
[36.]37 . szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkező szervezet: a szociális igazgatásról é s
a szociális ellátásokról szóló törvényben kapott felhatalmazás alapján készült, a szociáli s
foglalkoztatás engedélyezésének és ellenőrzésének, valamint a szociális foglalkoztatás i
támogatás igénylésének és a támogatás felhasználása ellen őrzésének szabályait tartalmazó
kormányrendelet szerinti szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkez ő szervezet ;
[37.]38 . támogatás : a közbeszerzésre irányuló szerződés teljesítéséhez pénzeszköz vagy
egyéb anyagi előny juttatása az ajánlatkér ő részére, ide nem értve az adókedvezményt és a
kezességvállalást ;
[38.]39 . tervpályázat : olyan jogszabályban részletesen szabályozott eljárás, amely lehetővé
teszi az ajánlatkérő szerv számára – főként a település- és területrendezés, építészet és építés ,
illetve adatfeldolgozás területén – olyan tervnek vagy tervrajznak a megszerzését, amelye t
díjazásos vagy díjazás nélküli pályáztatás után egy bírálóbizottság választott ki ;
[39.]40 . védett munkahely : az akkreditált munkáltató általi foglalkoztatás, ha a munkáltat ó
biztosít tranzit vagy tartós foglalkoztatást, és a munkavállalóinak legalább a 30%-a a
megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló
2011 . évi CXCI . törvény 22. §-a szerinti megváltozott munkaképesség ű személynek minősül,
valamint az olyan munkáltató, amely működésének fő célja hátrányos helyzetű munkavállalók
foglalkoztatása .

3. A bizottság a törvényjavaslat 8 . (7) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

(7) Az (5)-(6) bekezdés alkalmazásában akkor tekinthet ő úgy, hogy a koncessziós jogosult
viseli a működési kockázatot, ha bizonytalan[nem garantált], hogy megtérülnek a koncesszi ó
tárgyát képező építmény vagy szolgáltatás létrehozása és üzemeltetése során eszközöl t
beruházásai, illetve felmerült költségei . A koncessziós jogosult lehetséges vesztesége nem
lehet csupán névleges vagy elhanyagolható . A működési kockázat keresleti kockázatból ,
kínálati kockázatból, vagy e két kockázat együtteséből adódhat, és fennállásána k
megítéléséhez csak a koncessziós jogosult által nem befolyásolható tényez őkből eredő
kockázatok vehetőek figyelembe .
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4. A bizottság a törvényjavaslat 9 . § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

(1) E törvényt nem kell alkalmazni
a) a külön törvényben meghatározott védelmi és biztonsági tárgyú beszerzésekre azzal, hogy e
beszerzésekre a külön törvényben meghatározott szabályok alkalmazandók, valamint ha a
beszerzés a külön törvény alkalmazása alól is kivételt képez és a b) pont ba) alpontjának
megfelelő kivételi esetben , az Országgyűlés illetékes bizottsága külön jogszabályban
meghatározott feltételeknek megfelel ő kezdeményezés alapján hozott előzetes döntésében a
külön törvény alkalmazása alól felmentést adott ;
b) az a) pont alá nem tartozó
ba) azon beszerzésekre, amelyek esetében a közbeszerzési szabályok alkalmazása olyan
információk átadására kötelezné Magyarországot, amelyek felfedése ellentétes az álla m
biztonságához fűződő alapvető érdekeivel ,
bb) olyan beszerzésekre, amelyek esetében Magyarország alapvet ő biztonsági ,
nemzetbiztonsági érdekei, a min ősített adatok védelme vagy a szükséges különlege s
biztonsági intézkedések a közbeszerzési eljárásban elő írható biztonsági intézkedésekkel ne m
garantálhatóak ,
és amelyek megrendelésére az Országgyűlés illetékes bizottsága külön jogszabályba n
meghatározott feltételeknek megfelel ő kezdeményezés alapján hozott előzetes döntésében e
törvény alkalmazása alól felmentést adott ;
c) nemzetközi megállapodásban vagy nemzetközi egyezményben meghatározott külön eljárás
szerint történő beszerzésre, ha az Európai Unión kívüli állammal az Európai Uni ó
Működésérő l szóló Szerződésnek (a továbbiakban : EUMSZ) megfelel ően kötött nemzetközi
megállapodás vagy nemzetközi egyezmény projekt közös megvalósításával vag y

hasznosításával összefügg ő beszerzésre vonatkozik, azzal, hogy a nemzetközi megállapodás
vagy nemzetközi egyezmény megkötésérő l az Európai Bizottságot tájékoztatni kell ;
d) csapatok (katonai erők) állomásoztatására, átvonulására, alkalmazására – ideértve a
hadműveleti területre kihelyezésre (áthelyezésre), visszahelyezésre kerül ő egységek esetében
a kihelyezés (áthelyezés), visszahelyezés megvalósításával összefüggő beszerzéseket is –
vonatkozó nemzetközi megállapodásban vagy nemzetközi egyezményben meghatározot t
külön eljárás szerint történő beszerzésre ;
e) ha az ajánlatkérő – nemzetközi jogi kötelezettség alapján – nemzetközi szervezet által el őírt
külön eljárás szerint köteles a beszerzést megvalósítani ;
fi nemzetközi szervezet vagy nemzetközi finanszírozó intézmény által meghatározott külön
eljárás szerinti beszerzésre, ha a beszerzést teljes mértékben az adott szervezet vag y
intézmény finanszírozza, vagy abban az esetben, ha a beszerzést legnagyobb arányban az
adott szervezet vagy intézmény finanszírozza, és a felek e törvényt ől eltérő közbeszerzés i
szabályok alkalmazásában állapodnak meg;
g) olyan beszerzésre, amelynek kizárólagos rendeltetése, hogy az ajánlatkérő számára

lehetővé tegye nyilvános elektronikus hírközl ő hálózat rendelkezésre bocsátását vagy igényb e
vételét, illetve a nyilvánosság irányában egy vagy több elektronikus hírközlési szolgáltatá s
nyújtását ;
h) az 5 . § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkér ő szervezet olyan jogi személlyel kötött
szerződésére, amely felett az ajánlatkérő a saját szervezeti egységei felettihez hasonló
kontrollt gyakorol, döntő befolyással rendelkezik annak stratégiai céljai meghatározásában é s

működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában, valamint amelyben közvetlen

magántőke részesedés nincsen, és amely éves nettó árbevételének több mint 80%-a a kontroll t
gyakorló ajánlatkérővel, vagy az ajánlatkérő által e pont szerint kontrollált más jogi
személlyel kötött vagy kötendő szerződések teljesítésébő l származik ;
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i) az 5 . § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet olyan jogi személlyel kötöt t
szerződésére, amely felett 'az ajánlatkérő más ajánlatkér őkkel közösen a saját szervezet i
egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, az ajánlatkérők közösen döntő befolyássa l
rendelkeznek annak stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős
döntéseinek meghozatalában, valamint amelyben közvetlen magánt őke részesedés nincsen, és
amely éves nettó árbevételének több mint 80%-a a kontrollt gyakorló ajánlatkérővel
(ajánlatkérőkkel), vagy az ajánlatkérő által e pont szerint kontrollált más jogi személlyel
kötött vagy kötendő szerződések teljesítésébő l származik ;
[j) az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkér ő szervezet másik ajánlatkérővel
vagy ajánlatkérőkkel kötött szerződésére, amelynek célja közfeladatok teljesítésére,
illetve közszolgáltatások nyújtására vagy közös közérdek ű célok megvalósítására
irányuló együttm űködés kialakítása az ajánlatkérők között, ahol az ajánlatkér ők
együttműködéssel'érintett tevékenységb ő l származó éves nettó árbevételének legfeljeb b
20%-a származik a nyílt piacról ; k) a központi beszerz ő szerv által . közbeszerzési eljárás
útján beszerzett áru, szolgáltatás vagy építési beruházás megrendelésére azo n
szervezetek részérő l, amelyek javára a központi beszerz ő szerv közbeszerzési szerz ődést
kötött, valamint a központi beszerző szervek által nyújtott járulékos közbeszerzési
szolgáltatások megrendelése . ]
P az 5 . $(1)bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet másik ajánlatkérővel vagy
ajánlatkérőkkel kötött szerz ődésére, amelynek célja közfeladatok teljesítésére, 	 illetve
közszolgáltatások nyújtására vagy közös közérdek ű célok megvalósítására	 irányuló
együttműködés kialakítása az ajánlatkér ők között, ahol az ajánlatkérők együttműködésse l
érintett tevékenységb ől származó éves nettó árbevételének legfeljebb 20%-a származik a nyíl t
piacról ;
k) a központi beszerző szerv által közbeszerzési eljárás útján beszerzett áru, szolgáltatás vag y
építési beruházás megrendelésére azon szervezetek részér ől, amelyek javára a központ i
beszerző szerv közbeszerzési szerződést kötött, valamint a központi beszerz ő szervek álta l
nyújtott járulékos közbeszerzési szolgáltatások megrendelése .

5. A bizottság a törvényjavaslat 9 . § (8) és (9) bekezdésének a következő módosítását
javasolja :

(8) E törvényt — ha a beszerzés tárgya szolgáltatás megrendelése — nem kell alkalmazni a z
alábbi esetekben :
a) meglévő építmény vagy egyéb ingatlan vétele, illetve az arra vonatkozó egyéb jog
megszerzése ;
b) audiovizuális vagy rádiós médiaszolgáltató olyan beszerzése, amelynek tárgy a
audiovizuális vagy rádiós médiaszolgáltatásra szánt m űsorszám vétele, fejlesztése, el őállítása,
illetve audiovizuális vagy rádiós médiaszolgáltatók általi közös előállítása; valamint bármely
ajánlatkérőnek az audiovizuális vagy rádiós médiaszolgáltatótól megrendelt műsorszám
szolgáltatására vagy műsoridőre vonatkozó szerződése ;
c) választottbírósági, közvetítő i és [békéltetési] békéltető i tevékenység ;
d) jogi szolgáltatás igénybe vétele, amennyiben annak tárgya [az alábbiakban
meghatározott tevékenység ]
da) ügyvéd által ellátott jogi képviselet bírósági, választottbírósági, hatósági, békéltetői vagy
közvetítői eljárásban, valamint az ehhez kapcsolódó, ügyvéd által nyújtott jogi tanácsadás ,
db) közjegyző által nyújtott hitelesítési szolgáltatás ,

7



dc) jogszabály alapján vagy bíróság által kirendelt vagyonkezelő , gyám vagy gondnok által
nyújtott, valamint egyéb olyan jogi szolgáltatások, amelyek ellátása felett a kirendel ő bíróság
felügyeletet gyakorol ,
d[e]cl) tagállami hatósági hatáskör gyakorlását megtestesítő szolgáltatások ;
e) értékpapírok vagy egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vag y
átruházásával kapcsolatos, a befektetési vállalkozásokról és az árut őzsdei szolgáltatókról ,
valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvényben meghatározot t
pénzügyi szolgáltatások, jegybanki szolgáltatások, valamint az Európai Pénzügyi Stabilitás i
Eszköz és az Európai Stabilitási Mechanizmus keretében végzett műveletek ;
fi a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti hitel- é s
kölcsönszerz ődések;
g) munkaszerződés, közszolgálati-, kormánytisztvisel ő i- vagy közalkalmazotti jogviszony, a
közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony ,
ügyészségi szolgálati jogviszony, bírósági jogviszony, igazságügyi alkalmazotti szolgálat i
jogviszony, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálat i
jogviszonya, valamint a Magyar Honvédség hivatásos, szerződéses és önkéntes tartaléko s
állományának szolgálati viszonya ;
h) nonprofit szervezetek vagy egyesületek által nyújtott, az állampolgárok védelmét szolgál ó
75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8 ,
98113100-9, 85143000-3 CPV kódok által meghatározott polgári védelmi é s
veszélymegelőzési szolgáltatás, kivéve a betegszállítási mentőszolgáltatás ;
I) vasúti vagy földalatti közösségi személyszállítási . szolgáltatások;
j) a 79341400-0, a 92111230-3 és a 92111240-6 CPV kódok által meghatározott politikai
kampányszolgáltatás, amelyet valamely politikai párt választási kampánnyal összefüggésben
rendel meg ;
k) ha a szolgáltatást az 5 . § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérő vagy az említett ajánlatkérők
társulása jogszabályban vagy hatósági határozatban – az EUMSZ-szel összhangban –
meghatározott kizárólagos jog alapján nyújtja ;
1) a 73000000-2-tól 73120000-9-ig tartó, valamint a 73300000-5, a 73420000-2 és a
73430000-5 CPV kódok által meghatározott kutatási és fejlesztési szolgáltatásra, kivéve, ha
annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenysége során, és az
ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő szerv teljesíti .
(9) E törvényt nem kell alkalmazni a 6 . § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott
szolgáltatást nyújtó szervezet következ ő tevékenységek célját szolgáló beszerzése i
vonatkozásában :
a) elektronikus postával összefügg ő és teljes mértékben elektronikus úton nyújtott hozzáadott -
értékű szolgáltatások (beleértve kódolt dokumentumok elektronikus úton történ ő biztonságo s
továbbítását, a címkezelési szolgáltatásokat és ajánlott elektronikus levelek továbbítását) ,
b) a 66100000-1-tő l [és] 66720000-3-ig	 terjedő [közötti] CPY kódok által meghatározotté s
az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, vételével, eladásával vag y
átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatás, a pénzügyi eszközök piacairól, 	 a
85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv, és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanács i
irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezésér ő l
szóló 2004. április 21-i 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében ,
valamint az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz és az európai stabilizációs mechanizmus
segítségével végrehajtott műveletek, beleértve a postai pénzesutalványokat és a postai
elszámolási számlákról történő átutalásokat,
c) bélyeggyűjtői szolgáltatások, vagy
d) logisztikai szolgáltatások (a fizikai kézbesítést, illetve a raktározást egyéb, nem posta i
funkciókkal vegyítő szolgáltatások) .

8



6. A bizottság a törvényjavaslat 9. §-át új (10) bekezdéssel kiegészíteni javasolja :

(10) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzés során az ajánlatkér ő jogosult a bűnügy i
személyes adatok kezelésére .

7 . A bizottság a törvényjavaslat 13. §-ának a következő módosítását javasolja:

13. § (1) E törvényt nem kell alkalmazni a közszolgáltatói szerződés megkötésére, ha a
2014/25/EU irányelv 34-35 . cikke szerinti eljárásban az Európai Bizottság megállapította ,
hogy az érintett közszolgáltató tevékenységet valódi versenyfeltételek mellett végzik olyan
piacon, amelyre a belépés nem korlátozott, vagy az Európai Bizottság e kérdésben a nyitv a
álló határidőn belül nem hozott döntést .
(2) Az Európai Bizottság eljárása tekintetében a 2014/25/EU irányelv 35 . cikke, IV .
melléklete, valamint a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő
ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/17/EK európai parlament i
és tanácsi irányelv 30 . cikke szerinti eljárás alkalmazásának részletes szabályairól szóló ,
2005 . január 7-i 2005/15/EK európai bizottsági határozat irányadó. Az 'Európai Bizottság
eljárásának kezdeményezése és a kérelem megküldése módjáról külön jogszabály
rendelkezik . A külön jogszabály szerinti, az adott tevékenység versenyfeltételek mellett
történő végzésével összefüggő minden lényeges tényre vonatkozó tájékoztatás megadásával
kapcsolatos feladatokat a Gazdasági Versenyhivatal látja el .

8. A bizottság a törvényjavaslat 19 . § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

(3) Ha egy építési beruházás vagy ugyanazon közvetlen cél megvalósítására irányuló
szolgáltatás megrendelés, illetve azonos vagy hasonló felhasználásra szánt áruk beszerzés e
részekre bontva, több szerződés útján valósul meg, a közbeszerzés becsült értékének
meghatározásához az összes rész értékét figyelembe kell venni . Szolgáltatás megrendelés e
esetében az ugyanazon közvetlen célra irányultság vizsgálatakor 'az egyes szolgáltatáso k
műszaki és gazdasági funkcionális egységét kell alapul venni .

9. A bizottság a törvényjavaslat 19 . § (6) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

(6) A (2) bekezdést a külképviseletek számára' történő beszerzéskor külképviseletenként, a z
országgyűlési képviselőcsoportok törvény alapján biztosított működési és ellátási kerete
terhére lefolytatandó beszerzésekkor [pedig] képviselőcsoportonként ' - és keretenként, az
ügyészségrő l szóló 2011 . évi CLXIII . törvény 8 . § (1) bekezdés a)-c) pontjában, valamint 10 .
§ (1) bekezdésében említett szerveknek pedig a részükre jóváhagyott részel ő irányzataik
terhére megvalósítandó beszerzései vonatkozásában külön kell alkalmazni .

10. A bizottság a törvényjavaslat 23 . § (6) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

(6) Ha a szerződés közbeszerzési szerz ődés és e törvény alkalmazása alól kivételt képez ő
szerződés elemeit foglalja magában, a szerz ődés megkötésére a közbeszerzési eljárásra
vonatkozó szabályokat kéli alkalmazni, 'függetlenül attól, hogy az [egyébként] e törvény
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alkalmazása alól kivételt képező szerződéses elemek értéke hogyan aránylik a teljes szerződés
értékéhez .

11. A bizottság a törvényjavaslat 23 . § (8) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

(8) Ha a szerződés építési vagy szolgáltatási koncesszió és e törvény alkalmazása alól kivételt
képező szerződés elemeit foglalja magában, a szerződés megkötésére a koncessziós beszerzés i
eljárásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, függetlenül attól, hogy az [egyébként] e
törvény alkalmazása alól kivételt képező szerződéses elemek értéke hogyan aránylik a teljes
szerződés értékéhez .

12. A bizottság a törvényjavaslat 25. §-ának a következő módosítását javasolja :

25 . § (1) Az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében ,
hogy elkerülje az összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményez ő
helyzetek kialakulását .
(2) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az
ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilago s
gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági vagy más érdek vagy az eljárásban rész t
vevő gazdasági szerepl ővel fennálló más közös érdek miatt nem képes .
(3) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattev őként, részvételre
jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként
a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe
bevont személy vagy szervezet ,
b) az a szervezet, amelynek
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyel őbizottságának tagját ,
bb) tulajdonosát ,
bc) a ba)-bb) pont szerinti személy Ptk . 8 :1 . § (1) bekezdés 1 . pontja szerinti közel i
hozzátartozóját az ajánlatkérő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolato s
tevékenységbe bevonta ,
ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti .
(4) A (3) bekezdésben foglaltak mellett összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásba n
ajánlattevőként,	 részvételre	 jelentkezőként,	 alvállalkozóként	 vagy	 az	 alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetként
a) a köztársasági elnök,
b) a miniszterelnök,
c) a miniszterelnök-helyettes ,
d) az Országgyű lés elnöke ,
e) a miniszter ,
_fi a Kúria elnöke ,
g) a legfőbb ügyész,
h) az Alkotmánybíróság elnöke, vagy
i) az Állami Számvev őszék elnök e
tulajdonában, vagyaz a)-i)pont szerinti személy Ptk . 8 :1 . § (1) bekezdés 2 . pontja szerint i
hozzátartozója tulajdonában álló szervezet .
[(4)](5) Az ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy
szervezet figyelmét arra, ha a (3)-(4) bekezdés alapján – különösen az általa megszerzet t
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többlet-információkra tekintettel – a közbeszerzési eljárásban történ ő részvétele
összeférhetetlenséget eredményezne .
[(5)](6) Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak
előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet írásban kötele s
nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az e § szerinti összeférhetetlenség .
[(6) A (3) bekezdés alkalmazásában nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét
és nem összeférhetetlen az olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban ,
a) akitő l, illetve amelytől az ajánlatkér ő az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet- ,
piacfelmérés, illetve a közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében a
közbeszerzés megkezdése időpontjának megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés
érdekében szükséges adatokat közölve kért tájékoztatást ,
b) aki, illetve amely az ajánlatkér ő által folytatott előzetes piaci konzultációban [28 . § (4 )
bekezdés] vett részt ,
c) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény (pályázat)
benyújtásához szükséges árajánlatot kapott, feltéve, hogy az a), b) vagy a c) pont
alkalmazása kapcsán az ajánlatkérő nem közölt vele a közbeszerzési eljárás során a z
összes ajánlattev ő vagy részvételre jelentkez ő részére rendelkezésre bocsátott adato k
körét meghaladó információt .]
(7) A (3) bekezdés alkalmazásában nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és ne m
összeférhetetlen az olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban ,
a) akitől, illetve amelyt ől az ajánlatkérő az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet- t
piacfelmérés, illetve a közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében a közbeszerzés
megkezdése időpontjának megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés érdekében szüksége s
adatokat közölve kért tájékoztatást ,
b) aki, illetve amely az ajánlatkérő által folytatott előzetes piaci konzultációban [28 .	 (4)
bekezdés] vett részt ,
c)	 akitől,	 illetve amelytő l	 az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény (pályázat)
benyújtásához szükséges árajánlatot kapott ,
feltéve, hogy az a),b)vagy a c) pont alkalmazása kapcsán az ajánlatkérő nem közölt velea
közbeszerzési eljárás során az összes ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére
rendelkezésre bocsátott adatok körét meghaladó információt.
[(7)](8) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkez ő az eljárásból e § alapján csak akkor zárható
ki, ha közbeszerzési eljárásban részt vevő gazdasági szereplők esélyegyenlősége más módo n
nem biztosítható . A kizárást megelőzően az ajánlatkérő – hiánypótlás vagy felvilágosítás
kérés útján –köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy az érintett gazdasági szereplő
bizonyítsa, hogy a közbeszerzési eljárás el őkészítésében való részvétele az esélyegyenl őséget
és a verseny tisztaságát nem sérti, vagy az összeférhetetlenségi helyzetet más módon elhárítsa .
Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében a gazdasági szerepl ő által tett
intézkedéseket az ajánlatkérő köteles az ajánlatok (részvételi jelentkezések) elbírálásáról szól ó
összegezésben ismertetni .

13. A bizottság a törvényjavaslat 28. §-ának a következő módosítását javasolja :

28. § (1) Az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési eljárást – a beszerzés tárgyára és becsült
értékére tekintettel – megfelelő alapossággal előkészíteni. Az ajánlatkérő által rendelkezésre
bocsátott közbeszerzési dokumentumoknak biztosítaniuk kell, hogy az eljárásban a gazdaság i
szereplők képesek legyenek műszakilag megfelelő , fizikailag megvalósítható és gazdaság i
szempontból reális ajánlatot adni . Az ajánlatkérőnek már a közbeszerzési eljárás előkészítése
során törekednie kell a magas minőségű teljesítés feltételeinek biztosítására, a környezet –
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beszerzés tárgyára tekintettel biztosítható – védelmére és a -fenntarthatósági szemponto k
figyelembe vételére, valamint a beszerzés tárgyát érintő szerződésmódosítások megel őzésére .
Az ajánlatkérő alkalmazhatja az értékelemzés módszerét is .
(2) Az ajánlatkérő az (1) bekezdésben meghatározott felel ősségi körében köteles a becsült
érték meghatározása céljából külön vizsgálatot végezni és annak eredményét dokumentálni . A
vizsgálat során az ajánlatkérő objektív alapú módszereket alkalmazhat . Ilyen módszerek
különösen
a) a beszerzés tárgyára vonatkozó indikatív ajánlatok bekérése ,
b) a beszerzés tárgyára vonatkozó, arra szakosodott szervezetek által végzett piackutatás ,
c) igazságügyi szakértő igénybe vétele ,
d) szakmai kamarák által ajánlott díjszabások ,
e) szakmai kamarák által előállított és karbantartott, megvalósítási értéken alapuló, részlete s
építési adatbázis ,
j) a Közbeszerzési Hatóság által kiadott árstatisztika ,
g[ev az ajánlatkérő korábbi, hasonló tárgyra irányuló szerződéseinek elemzése .
(3) Építési beruházások esetében az eljárás csak a külön jogszabályban meghatározott
követelményeknek megfelelő tervek birtokában indítható meg . Külön jogszabályban foglal t
esetekben az ajánlatkérőnek tervellenőrzésrő l és tervező i művezetésrő l is gondoskodnia kell .
(4) A közbeszerzési eljárás megindítása előtt az ajánlatkérő független szakértőkkel ,
hatóságokkal,	 illetve	 piaci	 résztvevőkkel előzetes piaci konzultációkat folytathat a
közbeszerzési eljárás el őkészítése, valamint a gazdasági szereplők – tervezett beszerzésre é s
annak követelményeire vonatkozó – tájékoztatása érdekében . Az ajánlatkérő köteles minden
szükséges intézkedést – különösen a releváns információk közlését a közbeszerzés i
dokumentumokban, valamint a megfelel ő ajánlattételi határidő meghatározását – megtenni a
verseny tisztaságára, a gazdasági szerepl ők esélyegyenlőségére és egyenlő elbánására
vonatkozó alapelvek érvényesülése érdekében . [Az előzetes piaci konzultáció k
eredményének ismertetése érdekében ennek megfelelően tett intézkedéseket az
ajánlatkérő köteles az ajánlatok (részvételi jelentkezések) elbírálásáról szóló
összegezésben ismertetni . ]

14. A bizottság a törvényjavaslat 30 . § (5) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

(5) Az ajánlatkérő az Európai Unió más tagállamából származó ajánlatkér ővel közös
szervezetet hozhat létre meghatározott közbeszerzés(ek) megvalósítására . Ez esetben az
ajánlatkérőknek – a közös szervezet legfőbb szervének döntése alapján – meg kel l
állapodniuk abban, hogy a közbeszerzési eljárások annak a tagállamnak a közbeszerzés i
szabályai szerint kerülnek lefolytatásra, amelyben a közös szervezet
a) [a közös szervezet] székhelye található ; . vagy
b) [amelyben a közös szervezet] a tevékenységét végzi .

15. A bizottság a törvényjavaslat 34 . § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

(1) Az ajánlatkérő a 3 . melléklet szerinti 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0 ,
79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9 ,
80520000-5, 80590000-6, [továbbá] a 85000000-9-tő l [a] 85323000-9-ig [tartó]terjedő ,
valamint a 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8 CPV kódok által
meghatározott egészségügyi, szociális és . kulturális szolgáltatások esetében a közbeszerzés i
eljárásban való részvétel jogát fenntarthatja azon gazdasági szerepl ők részére, amelyek
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a) tevékenysége az e bekezdésben meghatározott egészségügyi," szociális és kulturáli s
szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó közfeladat ellátására irányul ,
b) működése nonprofit jellegű, ahol a nyereséget a szervezet közfeladatainak ellátására
fordítják, vagy amennyiben a nyereség felosztásra kerül, akkor az a munkavállalóknak a
szervezet irányításába való bekapcsolódását szolgálja ,
c) irányítási vagy tulajdonosi struktúrája biztosítja a munkavállalók aktív részvételét a
szervezet irányításában, vagy szükségessé teszi a munkavállalók, illetve a közfelada t
ellátásában érdekeltek aktív részvételét, tovább á
d) e bekezdés alapján a megelőző három évben nem kötöttek az ajánlatkérővel e bekezdé s
hatálya alá tartozó tárgyú szerződést.

16. A bizottság a törvényjavaslat 38 . § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

(2) A 3 . Melléklet szerinti szociális és egyéb szolgáltatások esetében az el őzete s
tájékoztatónak tartalmaznia kell a szerződések pontos tárgyát képez ő szolgáltatáso k
megjelölését, azt a tájékoztatást, hogy az eljárásban további felhívást tartalmazó hirdetmén y
közzétételére `nem kerül sor, valamint fel kell hívni a gazdasági szerepl ők figyelmét arra, hog y
részvételi szándékukat írásban jelezzék . Az előzetes tájékoztató ilyen esetben az elkövetkező
tizenkét hónapnál hosszabb időtartamra is vonatkozhat .

17. A bizottság a törvényjavaslat 39. §-ának a következő módosítását javasolja:

39. § (1) Az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szerepl ők
számára elektronikus úton, – a regisztrálási adatok megkérésének kivételével – korlátlanul é s
teljes körűen, térítésmentesen hozzáférhet ővé tenni .
[(2) Amennyiben egyes közbeszerzési dokumentumok elektronikus, korlátlan, telje s
körű , térítésmentes hozzáférhetővé tétele nem lehetséges, mert
a) a közbeszerzés jellegébő l adódóan olyan sajátos elektronikus kapcsolattartási form a
lenne alkalmazandó, amely nem áll széles körben a gazdasági szerepl ők rendelkezésére ,
b) a közbeszerzési dokumentumok tartalma nyílt forráskódú, vagy a gazdasági
szereplők széles körében rendelkezésre álló alkalmazások felhasználásával ne m
megjeleníthető , vagy felhasználási engedélyhez kötött, és az ajánlatkér ő a szüksége s
alkalmazásokat, illetve felhasználási engedélyt nem tudja a gazdasági szerepl ők
rendelkezésére bocsátani,
c) a közbeszerzési dokumentumok üzleti titkot vagy minősített adatot tartalmaznak,
illetve biztonsági vagy nemzetbiztonsági okból bizalmas jelleg űek és a gazdasági
szereplők széles körében rendelkezésre álló elektronikus kapcsolattartási forma
alkalmazásával a megfelelő védelem nem biztosítható,az ajánlatkérő az eljárás t
megindító felhívásban jelzi, hogy a közbeszerzési dokumentumokat milyen – adot t
esetben az elektronikus úttól eltérő – módon fogja a gazdasági szerepl ők rendelkezésére
bocsátani, vagy a közbeszerzési dokumentumok bizalmas jellegének meg őrzése
érdekében milyen intézkedések alkalmazását írja elő és milyen módon lehet az érintett
dokumentumhoz hozzáférni . ]
(2) Amennyiben egyes közbeszerzési dokumentumok elektronikus, korlátlan, teljes körű,
térítésmentes hozzáférhet ővé tétele nem lehetséges, mert
a) a közbeszerzés jellegéből adódóan olyan sajátos elektronikus kapcsolattartási forma lenn e
alkalmazandó, amely nem áll széles körben a gazdasági szerepl ők rendelkezésére ,
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b) a közbeszerzési dokumentumok tartalma nyílt forráskódú, vagy a gazdasági szerepl ők
széles körében rendelkezésre álló alkalmazások felhasználásával nem megjeleníthet ő , vagy
felhasználási engedélyhez kötött, és az ajánlatkérő a szükséges alkalmazásokat, illetv e
felhasználási engedélyt nem tudja a gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátani, vag y
c) a közbeszerzési dokumentumok üzleti titkot vagy min ősített adatot tartalmaznak, illetve
biztonsági vagy nemzetbiztonsági okból bizalmas jellegűek és a gazdasági szereplők széles
körében rendelkezésre álló elektronikus kapcsolattartási forma alkalmazásával a megfelel ő
védelem nem biztosítható ,
az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban jelzi, hogy a közbeszerzési dokumentumoka t
milyen — adott esetben az elektronikus úttól eltérő — módon fogja a gazdasági szerepl ők
rendelkezésére bocsátani, vagy a közbeszerzési dokumentumok bizalmas jellegéne k
megőrzése érdekében milyen intézkedések alkalmazását írja elő és milyen módon lehet az
érintett dokumentumhoz hozzáférni .

18. A bizottság a törvényjavaslat 43 . § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

(1) Az ajánlatkérő köteles [az alábbi adatokat, információkat, dokumentumokat] a
Közbeszerzési Hatóság által -működtetett Közbeszerzési Adatbázisban — amennyiben a[z]
Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel nem lehetséges, a saját vagy a fenntartój a
honlapján — közzétenni[ : ]
a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az elfogadást követően haladéktalanul ;
b) az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 80 . § (2) bekezdése szerinti adatokat az előzetes
vitarendezési kérelem kézhezvételét követ ően haladéktalanul ;
c) a 9. § (1) bekezdés h)-i) pontjainak alkalmazásával megkötött szerz ődéseket a
szerződéskötést követően haladéktalanul ;
d) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően
haladéktalanul ;
e) a részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést, a részvételr e
jelentkezőknek vagy az ajánlattevőknek való megküldéssel egyidej ű leg;

a szerződés teljesítésére vonatkozó következ ő adatokat : hivatkozást a közbeszerzési eljárást
megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő
felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerz ődésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az
ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének id őpontját és a
kifizetett ellenszolgáltatás értékét a szerződés mindegyik fél — támogatásból megvalósuló
közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet — által történ t
teljesítését követ ő harminc napon belül ;
g) a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést az ott elő írt határidő ig .

19. A bizottság a törvényjavaslat 44 . § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a gazdasági szerepl ő nem nyilváníthatja üzleti titoknak
különösen
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyé b
nyilvántartásból bárki számára megismerhetők ,
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011 . évi CXII .
törvény 27 . § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,
c) az ajánlattevő , illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében
bemutatott
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ca) korábban teljesített közbeszerzési szerz ődések, illetve e törvény szerinti építés- vag y
szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és
adatokat,
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, 	 címkékre
vonatkozó információkat és adatokat ,
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide ne m
értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésbe n
meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak ,
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a
szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben
meghatározott feltételek az ajánlattev ő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapjá n
nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak .

20. A bizottság a törvényjavaslat 45. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

(1) Az adott eljárásban részt vett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az ajánlatok vagy
részvételi jelentkezések elbírálásáról készített összegezés megküldését követően [indokolt
esetben] kérheti, hogy más gazdasági szerepl ő ajánlatának vagy részvételi jelentkezésének –
ide értve a hiánypótlást, valamint a 72 . § szerinti indokolást is – üzleti titkot nem tartalmazó
részébe betekinthessen. Az iratbetekintésre vonatkozó kérelemben a gazdasági szereplő
köteles megjelölni, hogy milyen feltételezett [konkrét] jogsértés kapcsán, az ajánlat vagy
részvételi jelentkezés mely részébe kíván betekinteni . Az iratbetekintést munkaidőben, a
kérelem beérkezését követő két munkanapon belül kell biztosítani . A betekintést az
ajánlatkérő a gazdasági szereplő által megjelölt feltételezett jogsértéshez kapcsolód ó
jogérvényesítéséhez szükséges mértékben köteles biztosítani . Más gazdasági szereplő
ajánlatának vagy részvételi jelentkezésének teljes körű átvizsgálása a betekintés körében ne m
lehetséges .

21. A bizottság a törvényjavaslat 52 . § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

(4) Az ajánlatkérő köteles meghosszabbítani az ajánlattételi vagy részvételi határid őt[ : ]
a) ha a kiegészítő tájékoztatást, [bár]annak	 ellenére, hogy azt a gazdasági szereplő az 57. § -
ban meghatározottak szerint időben kérte, nem tudja az elő írt határidőben [57 . § (2) bekezdés]
teljesíteni, vagy
b) ha a közbeszerzési dokumentumokat módosítja .

22 . A bizottság a törvényjavaslat 53 . § (7) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

(7) Az eljárás egyéb okból történő eredménytelenné nyilvánítására a 75 . §, az eljárás
eredményének megküldését követően a szerződéskötési kötelezettségre a 131 . § (9) bekezdése
alkalmazandó [irányadó] .

23. A bizottság a törvényjavaslat 53 . § (9) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

(9) Az ajánlattevő ajánlati kötöttségére a közbeszerzési eljárás egyes fajtáira vonatkozóa n
meghatározott szabályokat	 kell alkalmazni [irányadóak] .
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24. A bizottság a törvényjavaslat 54 . § (5) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

(5) Az ajánlati biztosítékot vissza kell fizetn i
a) az ajánlattev ők részére az ajánlati vagy ajánlattételi felhívás visszavonását, ajánlatána k
érvénytelenné nyilvánítását, vagy az eljárás eredményér ől az ajánlattevőknek megküldött
értesítést követő tíz napon belül ;
b) a nyertes ajánlattev ő , valamint – amennyiben az összegezésben megjelölésre került – a
második legkedvezőbb ajánlatot tevő részére a szerződéskötést követő tíz napon belül, kivéve ,
ha a biztosíték az ajánlati felhívás szerint a megkötött szerződést [biztosító] megerősítő
mellékkötelezettséggé válik.

25. A bizottság a törvényjavaslat 60 . § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában megfelel őségértékelő szerv alatt a termékek
forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet el ő írásainak megállapításáról ésa
339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezésérő l szóló, 2008 . július 9-i765/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelel ően akkreditált, megfelel őség-értékelési
tevékenységeket (kalibrálást, vizsgálatot, tanúsítást és ellenőrzést) végző szervet kell érteni .

26. A bizottság a törvényjavaslat 62. §-ának a következő módosítását javasolja :

62 . § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő , részvételre jelentkező , alvállalkozó, és ne m
vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő , aki
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az
elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett el őélethez
fűződő hátrányok alól nem mentesült :
aa) a Büntető Törvénykönyvr ő l szóló 1978 . évi IV . törvény (a továbbiakban : 1978. évi IV .
törvény), illetve a Büntet ő Törvénykönyvről szóló 2012 . évi C. törvény (a továbbiakban : Btk . )
szerinti bűnszervezetben részvétel, idéértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő
elkövetését is ;
ab) az 1978 . évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása ,
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban ,
hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk . XXVII . fejezetében meghatározott korrupció s
bűncselekmények, valamint a Btk . szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés ;
ac) az 1978 . évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügy i
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás ;
ad) az 1978 . évi IV . törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhe z
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet ;
ae) az 1978 . évi IV . törvény, illetve a Btk . szerinti pénzmosás, valamint a Btk . szerint i
terrorizmus finanszírozása ;
aj) az 1978 . évi IV. törvény, illetve a Btk . szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk.
szerinti kényszermunka ;
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás
közbeszerzési:és koncessziós eljárásban ;
ah) a gazdasági szerepl ő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonl ó
bűncselekmény;
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetés i
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot a z
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ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának id őpontjáig megfizette vagy ezek
megfizetésére halasztást kapott ;
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzés t
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást joger ősen elrendelték, vagy ha a gazdaság i
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes jog a
szerint hasonló helyzetben van;
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették ;
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban b űncselekmény elkövetése az
elmúlt három éven belül joger ős bírósági ítéletben megállapítást nyert ;
fi tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntet őjogi intézkedésekrő l szóló
2001 . évi CIV. törvény 5 . § (2) bekezdés b) póntja alapján, vagy az adott közbeszerzés i
eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az
eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módo n
jogerősen korlátozta ;
g) közbeszerzési eljárásokban való részvételt ől a 165 . § (2) bekezdés fi pontja alapján
jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy – a Közbeszerzés i
Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata esetén – a bíróság által joger ősen megállapított
időtartam végéig ;
h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott
vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetébe n
jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított háro m
évig ;
i) az adott eljárásban elő írt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak ne m
megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat),' illetve hamis adatot tartalmaz ó
nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban el őzetes igazolásként benyújtott
nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82 . § (5 )
bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt :
hamis nyilatkozat), amennyibe n
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az
alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok
értékelésére vonatkozó döntését, é s
ib) a gazdasági szerepl ő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot ,
vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelm űen fel kellett volna
ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére
álló igazolások tartalmának nem felel meg ;
j) esetében az ajánlatkér ő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információ t
kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési' eljárásban ,
vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebbő l az okból kizárták, és
a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás
lezárulásától számított három évig ;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul :
ka) nem [EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban] az Európai Unió, az Európai Gazdaság i
Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy nem
olyan államban rendelkezik adóillet őséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás
elkerülésérő l szóló egyezménye van ,
kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti
országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítése k
után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szerepl ő az adott országbó l
származó belföldi forrású jövedelme után adózna . Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a
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gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a
közbeszerzési szerz ődést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés
alapján kapott jövedelem ,
kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzésérő l és megakadályozásáról szóló 2007 . évi CXXXVI. törvény 3 . §
r)pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető ,
kd) a gazdasági szerepl őben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni réssze l
vagy szavazati joggal rendelkezik olyanjogi személy vagy személyes joga szerint jogképe s
szervezet, amelynek tekintetében a ka), kb) és kc) alpont szerinti feltételek fennállnak . Ha a
több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkez ő gazdasági társaság
társulásként adózik, az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell a ka) alpont
szerinti feltételt megfelel ően alkalmazni ;
1) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatás a
esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésrő l szóló 1996 . évi LXXV . törvény
7/A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási – vagy anna k
felülvizsgálata esetén bírósági – határozatban megállapított és a központi költségvetésb e
történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbel i
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelm i
bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el ;
m) esetében a 25 . § szerinti összeférhetetlenségb ől, illetve a közbeszerzési eljárás
előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő
kizárásán kívül nem lehet más[, kevésbé kényszerítő intézkedésekkel hatékonyan] módon
orvosolni ;
n) a Tpvt. 11 . §-a, vagy az EUMSZ 101 . cikke szerinti – három évnél nem régebben
meghozott – jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a
versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság joger ős és végrehajtható
határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el ; vagy ha az
ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – három évnél nem
régebben – jogerősen megállapította és egyúttal bírságot szabott ki ;
o) esetében az ajánlatkérő [kellően megalapozott információval rendelkezik annak
megállapításához]bizonyítanitudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő a
Tpvt. 11 . §-a, vagy az EUMSZ 101 . cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, ha a
gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges ajánlat
benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11 . §-ába vagy az
EUMSZ 101 . cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tpvt . 78/A. § (2) bekezdésében foglalt,
a bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt .
78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében megállapította .
(2) A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő; részvételre jelentkező , alvállalkozó, és
nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben
a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági
társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezet ő vagy
felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő
döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdé s
a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben joger ős ítéletet hoztak és
a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy
b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a joger ős ítéletet az
elmúlt öt évben – vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett
előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül – olyan személlyel
szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető
tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság
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esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezet ő vagy felügyelő
szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkez ő
személy volt .
(3) Az (1) bekezdés b) pontjában említett adófizetési kötelezettség alatt a belföldi székhelyű
gazdasági szereplő tekintetében az állami adóhatóság és a vámhatóság által nyilvántartot t
adófizetési kötelezettséget kell érteni .
(4) Az (1) bekezdés c) pontját nem kell alkalmazni olyan esetben, ha az ajánlatkér ő a 98 . § (4 )
bekezdés d) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytat le .
(5) Az (1) bekezdés a) pont [ag)]ah) alpontjában említett hasonló bűncselekmény alatt az
Európai Unió más tagállamában letelepedett ajánlattev ő, illetve a más állam
büntetőjog[a]hatósága alá tartozó külföldi állampolgár természetes személy esetébe n
a) bűnszervezetben részvétel bűncselekmény esetén a szervezett bűnözés elleni küzdelemrő l
szóló, 2008 . október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat 2 . cikkében meghatározott
bűnszervezetben való részvételhez kapcsolódó b űncselekményt ,
b) vesztegetés, vesztegetés elfogadása, hivatali vesztegetés, hivatali vesztegetés elfogadása ,
vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban, vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatóság i
eljárásban bűncselekmény esetén az Európai Unióról szóló szerz ődés K.3 . cikke (2)
bekezdésének c) pontja alapján, az Európai Közösségek tisztvisel őit és az Európai Uni ó
tagállamainak tisztvisel őit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezmény
kidolgozásáról szóló 1997 . május 26-i tanácsi jogi aktushozcsatolt egyezmény 3 . cikkében
meghatározott korrupciót ,
c) költségvetési csalás bűncselekmény esetén az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek
védelmérő l szóló egyezmény 1 . cikke szerinti csalást,
d) terrorcselekmény esetén a terrorizmus elleni küzdelemről szóló 2002 június 13-i
2002/475/IB tanácsi kerethatározat 1 ., illetve 3 . cikkében meghatározott terrorista
bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó b űncselekményt, vagy az említet t
kerethatározat 4 . cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet ,
e) pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása bűncselekmény esetén a pénzügyi
rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára val ó
felhasználásának megel őzésérő l szóló 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti é s
tanácsi irányelv 1 . cikkében meghatározott pénzmosást vagy terrorizmus finanszírozását ,

f) emberkereskedelem vagy kényszermunka esetén az emberkereskedelem megel őzésérő l, és
az ellene folytatott küzdelemr ő l, az áldozatok védelmérő l, valamint a 2002/629/IB tanács i
kerethatározat felváltásáról szóló 2011 . április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanács i
irányelv 2 . cikkében meghatározott gyermekmunkát és az emberkereskedelem más formái t
kell érteni .
(6) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban köteles hivatkozni az (1) és (2)
bekezdésben foglalt kizáró okokra.
(7) Az ajánlatkérő – az érintett ajánlattevő , részvételre jelentkez ő , alvállalkozó, alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezet nevének és címének (székhelyének, lakóhelyének) a z
eljárás tárgyának és azonosítójának, valamint a kizárás és a kizárt gazdasági szerepl ő errő l
való tudomásszerzése időpontjának megjelölésével – köteles tájékoztatni a Közbeszerzés i
Hatóságot az (1) bekezdés i) [pontja] és)) pontja[ának első fordulata] szerinti kizárásról é s
a kizárás id őpontjáról .
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27. A bizottság a törvényjavaslat 63. §-ának a következő módosítását javasolja :

63. § (1) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban el ő írhatja, hogy az eljárásban ne m
lehet ajánlattevő , részvételre jelentkező , alvállalkozó, illetve nem vehet részt alkalmassá g
igazolásában olyan gazdasági szerepl ő , aki
a) megszegte a 73 . § (4) bekezdésében említett környezetvédelmi, szociális és munkajogi
követelményeket és ezt három évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, közigazgatás i
[(]vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági[)] határozat megállapította ;
b) három évnél nem régebben	 hozott jogerős bírósági, közigazgatási vagy annak
felülvizsgálata esetén bírósági határozat megállapította, hogy jogszabályban meghatározott
szakmai kötelezettségét – a c) pontban meghatározott eset kivételével – súlyosan megszegt e
vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított ,
súlyos, szakmai etikai szabályokba ütköz ő cselekedetet követett el ;
c) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás alapján vállalt szerz ődéses
kötelezettségét az elmúlt három évben súlyosan megszegte és ez az említett korábbi szerz ődés
felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerz ődés alapján
alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, vagy ha a nyertes ajánlattevőként
szerződő fél olyan magatartása, amelyért felelős [(]részben vagy egészben[)] a szerződés
lehetetlenülését okozta;
d) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötöt t
szerződésével kapcsolatban az alvállalkozój a felé joger ős bírósági ítéletben három éven belü l
megállapított szerződésszegést követett el, amelynek során az alvállalkozó felé fennáll ó
[(]vég- vagy részszámlából fakadó[)] fizetési kötelezettségét 10%-ot meghaladó részben nem
teljesítette annak ellenére, hogy az ajánlatkér őként szerződést kötő fél a részére határid őben
fizetett .
(2) Az ajánlatkérő köteles az eljárást megindító felhívásban megjelölni az alkalmazott, (1 )
bekezdés szerinti kizáró okokat .
(3) Az (1) bekezdésben, valamint a 62 . § (1) bekezdés a), b), e), h) [pontjában], j)
[pontjának második fordulatában], 1) és n) pontjában meghatározott időtartamot mindig a
kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani . Az ajánlatkérő köteles
kizárni az eljárásból azt a gazdasági szerepl őt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban
alkalmazandó kizáró ok fennáll . A kizáró okok fenn nem állásának ellen őrzését az ajánlatkérő
az e törvényben és a külön jogszabályban foglaltak szerint köteles elvégezni .

28. A bizottság a törvényjavaslat 65 . § (5) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

(5) A (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelő ténylegesen szükséges mértékű elő írásnak a
referenciák körében azt kell tekinteni, ha az ajánlatkérő az adott közbeszerzés – a 19 . § (3 )
bekezdésének alkalmazása nélkül számított – értékének legfeljebb 75%-át elér ő összegű ,
mennyiségi meghatározás esetén az adott közbeszerzés legfeljebb 75%-át elérő mennyiségű
vagy mértékű ,	 és tárgyát tekintve az adott közbeszerzéssel műszakilag egyenértékű korábbi
szállítás, építési beruházás, illetve szolgáltatás igazolását követeli meg . [Az ajánlatkérő az
eljárást megindító felhívásban elő írttal műszaki szempontból egyenértékű referenciát i s
köteles elfogadni.] Az ajánlattev őktő l megkövetelt – általános forgalmi adó nélkül számítot t
– árbevétel tekintetében az ajánlatkér ő legfeljebb a beszerzés – a 19 . § (3) bekezdésének
alkalmazása nélkül számított – becsült értékének megfelelő mértékű alkalmassági
minimumkövetelményt írhat elő . Az árbevételi adatokra vonatkozó minimumkövetelményt a z
ajánlatkérőnek úgy kell meghatároznia, hogy az a gazdasági szereplő , amely rendelkezik az
ajánlatkérő által vizsgált üzleti évben vagy években összesen az adott közbeszerzés – a 19 . §
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(3) bekezdésének alkalmazása nélkül számított — értékét elérő teljes árbevétellel, nem
minősülhet alkalmatlannak .

29. A bizottság a törvényjavaslat 69 . § (5) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

(5) Ha a (4) bekezdés szerinti ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetv e
felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat	 (ideértve azt is, ha
az igazolás nem támasztja alá az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglal t
nyilatkozat tartalmát, vagy azzal ellentétes), az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának
figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek
tekinthető ajánlattevőt hívja fel a (4) bekezdés szerint az igazolások benyújtására. Az
ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattev őt nevezhet meg nyerte s
ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények, akizáró okok és a 82 . § (5) bekezdése
szerinti kritériumok tekintetében az e törvényben és a külön jogszabályban foglaltak szerint
elő írt igazolási kötelezettségének eleget tett .

30. A bizottság a törvényjavaslat 72 . § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

[(2) Az ajánlatkérő figyelembe veheti az olyan objektív alapú indokolást, amel y
különösen
a) a gyártási folyamat, az építési beruházás vagy a szolgáltatásnyújtás módszeréne k
gazdaságosságára ,
b) a választott m űszaki megoldásra,
c) a teljesítésnek az ajánlattev ő számára kivételesen el őnyös körülményeire ,
d) az ajánlattev ő által ajánlott áru, építési beruházás vagy szolgáltatás eredetiségére ,
e) a 73. -§ (4) bekezdése szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajog i
követelményeknek való megfelelésre, vagy

J) az ajánlattevőnek állami támogatások megszerzésére való lehetőségére vonatkozik . ]
(2) Az ajánlatkérő figyelembe veheti az olyan objektív alapú indokolást, amely különösen
a) a gyártási folyamat, az építési beruházás vagy a szolgáltatásnyújtás módszerének
gazdaságosságára,
b) a választott műszaki megoldásra ,
c) a teljesítésnek az ajánlattev ő számára kivételesen el őnyös körülményeire ,
d) az ajánlattev ő által ajánlott áru, építési beruházás vagy szolgáltatás eredetiségére ,
e) a 73 . § (4) bekezdése szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekne k
való megfelelésre, vagy
f) az ajánlattevőnek állami támogatások megszerzésére való lehetőségére
vonatkozik .

31 . A bizottság a törvényjavaslat 73 . § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

(1) Az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha
a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határid ő lejárta után nyújtották be ;
b) az ajánlattev őt, részvételre jelentkező t az eljárásból kizárták;
c) ha az ajánlattev ő vagy részvételre jelentkez ő alvállalkozója vagy az alkalmassá g
igazolásában részt vevő szervezet a 62. § [§] (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásba n
felmerült magatartása alapján]) pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került ;
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d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez
szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelel ően a
követelményeknek való megfelelést ;
e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek ,
ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkér ő által előírt formai
követelményeit[ .] ;.
fl az ajánlattevő vagy részvételre jelentkez ő
fa)valamely adatot a 44 . § (2)-(3) bekezdésébe ütköz ő módon minősít üzleti titoknak és ezt az
ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követ ően sem javítja ; vagy
fb)a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követ ően sem megfelelő .

32. A bizottság a törvényjavaslat 74 . § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

(3) Az áru származásának megállapítására a külön jogszabályban, illetve a Közösség i
Vámkódex[rő l] létrehozásáról szóló 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendeletben
meghatározott származási szabályokat kell alkalmazni .

33. A bizottság a törvényjavaslat 76 . § (5)-(7) bekezdésének a következő módosítását
javasolja:

(5) Az ajánlatkérő köteles a legalacsonyabb költség vagy a legjobb ár-érték arány t
megjelenítő értékelési szempontok alkalmazására. Az ajánlatkérő csak akkor választhatja a
legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, ha az ajánlatkér ő igényeinek
[kifejezetten] valamely konkrétan meghatározott min őségi és műszaki követelményekne k
megfelelő áru vagy szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legel őnyösebb ajánlat
kiválasztását az adott esetben további min őségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár
értékelése szolgálja . Az ajánlatkérő nem alkalmazhatja a legalacsonyabb ár szempontjá t
egyedüli értékelési szempontként tervezési, mérnöki és építészeti szolgáltatások, valamint
építési beruházások esetében . E törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály, vagy
támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetében a támogatás feltételrendszere egye s
beszerzési tárgyak tekintetében az alkalmazandó értékelési szempontrendszerre és módszerr e
vonatkozó részletes szabályokat határozhat meg .
(6) Az értékelési szempontoknak az alábbi követelményeknek kell megfelelniük :
a) a szerződés tárgyához kell kapcsolódniuk ;
b) nem biztosíthatnak önkényes döntési lehet őséget az ajánlatkérőnek, hanem mennyiség i
vagy szakmai szempontok alapján értékelhető tényezőkön kell alapulniuk;
c) biztosítaniuk kell a 2 . § (1)-(5) bekezdésében foglalt alapelvek betartását ;
d) az értékelési szempontok körében nem értékelhet ő az ajánlattevő szerződés teljesítéséhe z
szükséges alkalmassága. A (3) bekezdés b) pontjában foglaltak értékelése esetén, ha az
eljárásban e körülményekhez alkalmassági feltétel is kapcsolódik, egyértelm űen el kel l
különíteni, hogy mely feltételek képezik a teljesítéshez minimálisan szükséges elvárást
(alkalmassági követelmény), és melyek jelentik ezen felül az értékeléskor figyelembe vet t
tényezőket;
e) [az értékelési szempontok] nem eredményezhetik ugyanazon ajánlati tartalmi elem
többszöri értékelését.
[(7) A (6) bekezdés a) pontjának megfelel ően az értékelési szempontok akkor
tekintendők a szerződés tárgyához kapcsolódónak, ha azok az adott szerződés alapján
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megvalósítandó építési beruházáshoz, szállítandó áruhoz vagy nyújtandó szolgáltatásho z
bármely módon és azok életciklusának bármely szakaszában kapcsolódnak, ideértv e
azokat a tényez őket is, amelyek
a) az adott építési beruházás, áru vagy szolgáltatás el őállítása, nyújtása vagy a vele val ó
kereskedés konkrét folyamatához kapcsolódnak ; vagy
b) az adott építési beruházás, áru vagy szolgáltatás életciklusának valamely mási k
szakaszában megvalósuló valamely folyamathoz kapcsolódnak ;még akkor is, ha ezek
érdemben nem határozzák meg az építési beruházás, áru vagy szolgáltatás
végeredményének tulajdonságait . ]
(7) A (6) bekezdés a) pontjának megfelelően az értékelési szempontok akkor tekintend őka
szerződés tárgyához kapcsolódónak, ha azok az adott szerz ődés alapján megvalósítandó
építési beruházáshoz, szállítandó áruhoz vagy nyújtandó szolgáltatáshoz bármely módon é s
azok életciklusának bármely szakaszában kapcsolódnak, ideértve azokat a tényez őket is ,
amelyek
a) az adott építési beruházás, áru vagy szolgáltatás el őállítása, nyújtása vagy a vele val ó
kereskedés konkrét folyamatához kapcsolódnak ; vagy
b) az adott építési beruházás, áru vagy szolgáltatás 	 életciklusának valamely másik
szakaszában megvalósuló valamely folyamathoz kapcsolódnak ;
még akkor is, ha ezek érdemben nem határozzák meg az építési beruházás, áru vag y
szolgáltatás végeredményének tulajdonságait.

34. A bizottság a törvényjavaslat 76. § (10) bekezdésének a következő módosítását
javasolja :

(10) A (9) bekezdésben foglaltakat az eljárást megindító felhívásban meg kell adni azzal ,
hogy a d) pont szerinti módszer (módszerek) részletes ismertetése az egyéb közbeszerzés i
dokumentumokban is megadható . Kivételes esetben, ha a (9) bekezdés a) vagy b) pontj a
szerinti súlyszám meghatározása objektív okból nem lehetséges – és ezt az ajánlatkér ő az
eljárást megindító felhívásban egyértelm űen alátámasztja –, az ajánlatkérőnek csökkenő
fontossági sorrendben kell feltüntetnie a szempontokat . ,Ebben- áz esetben a 77. § (2)
bekezdése nem alkalmazandó, az ajánlatkérőnek azonban az eljárást megindító felhívásba n
meg kell adnia a legkedvezőbb ajánlat kiválasztásának módszerét .

35. A bizottság a törvényjavaslat 85 . § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

(2) Az ajánlatkérő tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha
a) az ajánlatkérő igényeit nem lehet kielégíteni a piacon azonnal rendelkezésre álló kés z
megoldások kiigazítása, egyéni igényekhez alakítása nélkül ;
b) a közbeszerzés tárgya tervezést vagy innovatív megoldásokat tartalmaz ;
c) a szerződés jellegével, összetettségével vagy jogi és pénzügyi kialakításával kapcsolato s
sajátos körülmények vagy az ezekhez köt ődő kockázatok miatt el őzetes tárgyalások nélkül
nem választható ki a legkedvez őbb ajánlat ;
d) az ajánlatkérő a műszaki leírást nem tudja kell ő pontossággal elkészíteni a külö n
jogszabályban meghatározottak szerinti szabványok, európai m űszaki értékelés, közö s
műszaki előírások vagy műszaki referenciák valamelyikére való hivatkozással ; vagy
e) [amennyiben] megelőző leg a nyílt vagy meghívásos eljárás azért lett eredménytelen, mer t
kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be, vagy az eljárás a 75 . § (2) bekezdés b) pontj a
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alapján úgy lett eredménytelen, hogy az eljárásban benyújtott minden ajánlat meghaladta az
ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét .

36. A bizottság a törvényjavaslat 102. § (2) bekezdésének a következő módosítását
javasolja :

(2) Ebben az esetben az ajánlatkérő ajánlattételi felhívást vagy ha a körülmények álta l
megkövetelt rendkívüli sürgősség nem teszi lehetővé ajánlattételi felhívás elkészítését ,
tárgyalási meghívót küld az alkalmas gazdasági szereplőknek. A tárgyalási meghívó az
ajánlatkérő nevét, székhelyét, a tárgyalás helyét és idejét, továbbá legalább a beszerzés tárgyát
és mennyiségét [kell, hogy] tartalmazza .

37. A bizottság a törvényjavaslat 105. § (5) bekezdésének a következő módosítását
javasolja :

(5) Az ajánlatok bontására a 68 . § (4) bekezdése, elbírálására a 69 . § (1) bekezdése és a 73-75 .

§, az ajánlatkér ő döntéseinek közlésére a 79 . §, valamint a szerződés megkötésére [a 79. § és]

a 131 . § alkalmazandó . A 73 . § (6) bekezdés c) pontja szerinti összeg a keretmegállapodásba n
részes ajánlattevőknek küldött konzultációra szóló felhívásban vagy ajánlattételi felhívásba n
is megjelölhető .

38. A bizottság a törvényjavaslat 111. §-ának a következő módosítását javasolja :

111 . § E törvényt nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem érő

s) a 71241000-9, 71242000-6, 71244000-0, 71246000-4, 71247000-1 CPV kódok álta l
meghatározott szolgáltatásokra, feltéve, hogy a szolgáltatás megrendelésére az r) pontba n
meghatározott tervezési szolgáltatással együttesen, ugyanazon építési beruházás tekintetébe n
kerül sor[ .]i
t) a védett munkahelyen, megváltozott munkaképességű személyek által előállított áruk, vagy
teljesített szolgáltatások beszerzésére .

39. A bizottság a törvényjavaslat 113. § (2) bekezdésének a következő módosítását

javasolja :

(2)_Az ajánlatkérő köteles legalább három gazdasági szereplőnek megküldeni az eljárást
megindító felhívást, valamint mindazoknak a gazdasági szerepl őknek is, akik az

ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték. Ha az eljárás iránt háromnál kevesebb

gazdasági szereplő jelezte érdeklődését vagy egyetlen gazdasági szerepl ő sem jelezte
érdeklődését, abban az esetben is legalább három gazdasági szerepl őnek kell felhívást

küldeni . Az eljárást megindító felhívást a gazdasági szerepl ők részére egyidejűleg ,
közvetlenül írásban kell megküldeni legkésőbb az összefoglaló tájékoztatás megküldésétől
számított tizenkét hónapon belül . Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat legkés őbb
a felhívás megküldésének napján az 57 . § rendelkezéseinek megfelel ően rendelkezésre

bocsátja . Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szerepl ők tehetnek ajánlatot, illetve
nyújthatnak be részvételre jelentkezést, amelyeknek az ajánlatkér ő az eljárást megindító
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felhívást megküldte . Azok a gazdasági szereplők, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárás t
megindító felhívást — anélkül, hogy az eljárás iránt érdekl ődésüket jelezték volna—
megküldte, egymással közösen nem tehetnek ajánlatot, illetve egymással közösen nem
nyújthatnak be részvételi jelentkezést . A gazdasági szereplő , amelynek az ajánlatkér ő az
eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni, illetve közösen
részvételi jelentkezést benyújtani olyan gazdasági szerepl ővel, amelynek az ajánlatkér ő nem
küldött eljárást megindító felhívást .

40. A bizottság a törvényjavaslat 115. § (1) bekezdésének a következő módosítását
javasolja :

(1) Ha az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a tizennyolc millió forintot ,
vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a száz millió forintot, az ajánlatkér ő —
választása szerint — a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt vagy a hirdetmény nélkül i
tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a jelen §-ban foglal t
eltérésekkel történő alkalmazásával is, kivéve ha a beszerzés európai uniós alapokbó l
finanszírozott[,] és Magyarország országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos . Az
ajánlatkérő az eljárásban nem köteles alkalmassági követelményt el ő írni . A nyílt eljárás
szabályainak alkalmazása esetén a (2)-(4) bekezdésben foglaltak, a hirdetmény nélkül i
tárgyalásos eljárás szabályainak alkalmazása esetén az (5) bekezdésben foglaltak szerint kell
eljárni .

41. A bizottság a törvényjavaslat 116 . § (6) bekezdésének a következő módosítását
javasolja :

(6) Az eljárásban a 68 . §, valamint a73 . § (1) bekezdés a) és d) pontja nem alkalmazandó . Az
ajánlatkérő köteles eredménytelenné nyilvánítani az eljárást, ha nem nyújtottak be
regisztrációs kérelmet.

42. A bizottság a törvényjavaslat 118 . § (1) bekezdésének a következő módosítását
javasolja:

(1) Az ajánlatér őnek e Rész szerint kell eljárnia a nemzeti értékhatárt — a 3 .`melléklet szerint i
szociális és egyéb szolgáltatások esetében az uniós értékhatárt — elérő vagy meghaladó építési
vagy szolgáltatási koncesszió beszerzése[, a 3 . mellékletben meghatározott szociális é s
egyéb szolgáltatások esetében az uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű
szolgáltatási koncesszió beszerzése] esetén .

43. A bizottság a törvényjavaslat 123 . § (4) bekezdésének a következő módosításá t
javasolja :

(4) Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban előírhatja, hogy az ajánlatban vagy' a
részvételi jelentkezésben meg kell jelölni
a) a koncessziónak azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattev ő (részvételr e
jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni,
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b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezé s
benyújtásakor már ismert alvállalkozókat .

44. A bizottság a törvényjavaslat 128 . § (3) bekezdésének a következő módosítását
javasolja :

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az eljárást megindító felhívást az ajánlatkérőnek
legalább három – a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkér ő
megítélése szerint teljesíteni képes – gazdasági szereplőnek kell megküldenie[ az eljárást
megindító felhívást] .

45. A bizottság a törvényjavaslat 140. §-át új (9) bekezdéssel kiegészíteni javasolja :

(9)	 A projekttársaság	 teljesítését	 az	 alkalmasság igazolására referenciaként, 	 illetve
árbevételként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésbe n
ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig –, akkor is, ha a projekttársaság id őközben
megszűnt .

46. A bizottság a törvényjavaslat 141 . § (4) bekezdésének a következő módosítását
javasolja :

(4) A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerz ődés – a (6) bekezdésben foglal t
feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetv e
módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:
a) ha a szerződés minden ajánlattev ő számára előre megismerhet ő módon, egyértelműen
rögzíti a szerződés meghatározott tartalmi elemei kés őbbi változásának (ideértve az opci ó
gyakorlásának) pontos feltételeit és tartalmát . Az ilyen szerződéses feltételek azonban nem
rendelkezhetnek olyan módosításokról, amelyek megváltoztatnák a szerz ődés általános
jellegét ;
b) az eredeti szerződő féltől további építési munkák, szolgáltatás vagy áruk beszerzés e
szükséges, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben, amennyiben a szerződő fél
személyének változása
ba) nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel
beszerzett, meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való
felcserélhetőség vagy együttm űködés miatt, és
bb) az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna.
Az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok együttes nettó értéke – azonban
nem haladhatja meg az eredeti szerz ődés értékének 50%-át ;
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén :
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő
gondossággal eljárva nem láthatott előre ;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét ;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át . Ha
egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több ,
egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes
módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e
rendelkezés megkerülését .
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47. A bizottság a törvényjavaslat 148. § (7) bekezdésének a következő módosítását
javasolja :

(7) A (3)-(4) bekezdés szerinti határidő számításakor a jogsértés tudomásra jutás a
időpontjának kell tekinteni
a) a jogellenes tartalmú, a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény és a 113 . § (1 )
bekezdése szerinti tájékoztatás közzétételének vagy közvetlen felhívás kézhezvételének ,
vagy közbeszerzési dokumentumok esetében azok rendelkezésre bocsátásának napját ;
b) az előírt határidő lejártánál később feladott hirdetmény esetében a hirdetmény
közzétételétől számított tizenötödik napot, a Közbeszerzési Hatóság részére az el ő írt
határidő lejártánál később megküldött 113 . § (1) bekezdése szerinti, a tájékoztatá s
visszavonásáról szóló értesítés esetében az értesítés Közbeszerzési Hatóság honlapjá n
történt közzétételétől számított tizenötödik napot ;
c) a közbeszerzési eljárást lezáró döntésben szereplő ., a megtekintett iratokat[kal] érintő
[kapcsolatban szereplő ] jogsértéssel kapcsolatban az iratbetekintés befejezésének napját,
ha a kérelmező az írásbeli összegezés kézhezvételét követő tíz napon belül az ajánlat(ok)b a
betekintett az ajánlatkérőnél vagy a Közbeszerzési Döntőbizottságnál ;
d) ha a kérelemmel érintett jogsértéssel összefüggésben előzetes vitarendezést kérelmeztek
és
da) ha az ajánlatkérő a jogsértéssel kapcsolatban álláspontját határidőben megküldte, de
egyéb intézkedést nem tett, ezen jogsértés tekintetében az ajánlatkér ői álláspont
megküldésének időpontját ;
db) ha az ajánlatkérő a jogsértéssel kapcsolatban álláspontját határid őben nem küldte meg,
ezen jogsértés tekintetében az ajánlatkér ői álláspont megküldésére vonatkozó határid ő
lej ártának napját;
e) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerz ődés e törvénybe ütköző módosítása vagy
teljesítése esetében a szerz ődés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmén y
közzétételétől, vagy a teljesítésre vonatkozó adatok [43 . § (1) bekezdés e) pont]
Közbeszerzési Hatóság által működtetett adatbázisban – amennyiben a[z] Közbeszerzés i
Adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges az ajánlatkér ő saját vagy
fenntartója honlapján – való közzétételétől számított harmincadik napot.

48. A bizottság a törvényjavaslat 149. § (1) bekezdésének a következő módosítását
javasolja :

(1) A kérelemben meg kell jelölni
a) a kérelmező és képviselőjének nevét, székhelyét (lakóhelyét), a kérelmez ő i jogosultságot
alátámasztó tényeket ;
b) a kérelemmel érintett közbeszerzési eljárás ajánlatkér őjének nevét, székhelyét, a
közbeszerzés tárgyát és – részajánlattétel esetében – a jogorvoslattal érintett részt, vagy a
közbeszerzési eljárás mell őzésével történő beszerzés esetében 'a beszerző nevét, székhelyét
és a beszerzés tárgyát ;
c) a jogsértő esemény megtörténtének és a kérelmező arról való tudomásszerzésének
időpontját valamennyi kérelmi elem tekintetében egyértelműen azonosíthatóan ;
d) a megsértett jogszabályi rendelkezést valamennyi kérelmi elem tekintetébe n
egyértelműen azonosíthatóan ;
e) a Közbeszerzési Döntőbizottság döntésére irányuló indítványt, ennek indokait valamenny i
kérelmi elem tekintetében egyértelműen azonosíthatóan ;
fi ideiglenes intézkedés [156 . §] elrendelésére irányuló indítványt, ennek indokait ;
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g) a közbeszerzési ügy lehetséges érdekeltjeinek a kérelmez ő által ismert nevét, székhelyét
(lakóhelyét) ;
h) [hogy volt-e] az esetleges előzetes vitarendezés lefolytatását, továbbá [ha volt,] annak
eredményét, illetve az ajánlatkérő válaszát, melyet csatolni is kell .

49. A bizottság a törvényjavaslat 152. § (2) bekezdésének a következő módosítását
javasolja :

(2) A Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból való eljárását az (1) bekezdés szerint i
személy vagy szervezet a jogsértés tudomásra jutásától számított hatvan napon belül, d e
a) legkésőbb a jogsértés megtörténtét ő l számított három éven belül ,
b) közbeszerzési eljárás mell őzésével történt beszerzés esetén az a) ponttól eltérően a
szerződés megkötésének időpontjától vagy, ha ez nem állapítható meg, akkor a szerződés
teljesítésének bármelyik fél által történt megkezdésétő l számított legfeljebb öt éven belül ,
vagy
c) támogatásból megvalósuló beszerzés esetén az a) és b) ponttól eltérően az adott
támogatás folyósítására és felhasználására vonatkozó külön jogszabályban előírt
iratmegőrzési kötelezettség id őtartamán belül, de legalább a jogsértés megtörténtétő l –
közbeszerzési eljárás mell őzésével történt beszerzés esetén a szerződés megkötésének
időpontjától, vagy ha ez nem állapítható meg, akkor a szerződés teljesítésének bármelyik fé l
által történt megkezdésétől – számított öt éven belül kezdeményezheti .

50. A bizottság a törvényjavaslat 153. §-ának a következő módosítását javasolja:

153. § (1) A Közbeszerzési Hatóság elnöke kezdeményezi a Közbeszerzési Dönt őbizottság
hivatalból való eljárását ,
a) ha az ajánlatkér ő a külön jogszabályban meghatározott, a Hatóság elnöke általi felhívástól
számított határid ő lejártáig nem teszi közzé a Közbeszerzési Adatbázisban az éves
statisztikai összegezést ,
b) ha az érintett szervezet a Közbeszerzési Hatóság felhívása ellenére nem tesz eleget a
törvény hatálya alá tartozó ajánlatkér ők listájába való bejelentkezési, illetve bejelentési
kötelezettségének ,
c) ha a Közbeszerzési Hatóság a 187 . § (2) bekezdés j) pontja szerinti hatósági
ellenőrzésének eredménye alapján vagy ha a hatósági ellenőrzés megkezdése nélkül is
valószínűsíthető , hogy a szerződés módosítására vagy teljesítésére e törvénybe ütköz ő
módon került sor, különösen ha a 142 . § (2) bekezdése szerinti jogsértés történt, vag y
d) ha a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megkezdésér ől a Közbeszerzési Hatóság
részére megküldött iratok vizsgálata alapján megalapozottan feltételezhet ő a közbeszerzésre ,
valamint a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek, illetv e
alapelveinek megsértése .
(2) A (1) bekezdésben foglaltak mellett Közbeszerzési Hátóság elnöke a Közbeszerzés i
Döntőbizottság hivatalból való eljárását kezdeményezheti különösen, ha az ajánlatkérő a
Közbeszerzési Hatóság felhívása ellenére az el ő írt határidőben nem teszi közzé a 43 . § (1 )
bekezdés a)-fl pontja szerinti adatokat, információkat, dökumentumokat a Közbeszerzés i
Adatbázisban .
[(2)](3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti kezdeményezésre a 152 . § (2)-(8) .bekezdését kel l
alkalmazni .
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51. A bizottság a törvényjavaslat 158. § (3) bekezdésének a következő módosítását
javasolja :

(3) Ha a Közbeszerzési Döntőbizottság az eljárás során más jogszabály megsértésére utal ó
körülményt észlel, köteles azt jelezni a[z illetékes] hatáskörrel rendelkező szervnek, így
különösen a nyomozó hatóságnak ; az Állami Számvevőszéknek, a kormányzati ellenőrzési
szervnek vagy a Gazdasági Versenyhivatalnak .

52. A bizottsága törvényjavaslat 161. §-át új (5) bekezdéssel kiegészítését javasolja :

(5) A Közbeszerzési Döntőbizottság a tárgyalásról készült jegyz őkönyvet a tárgyalástó l
számított öt napon belül megküldi az ügyfeleknek, valamint az egyéb érdekelteknek .

53. A bizottság a törvényjavaslat 164. § (4) bekezdésének a következő módosítását
javasolja :

(4) A 155 . § (1) bekezdése szerinti egyesítés esetében az [el]ügyintézési határidőt a
[legutoljára] legkésőbb indult eljáráshoz képest kell számítani .

54. A bizottság a törvényjavaslat 168. § (2) bekezdésének 'a következő módosítását
javasolja :

(2) A Közbeszerzési Dönt őbizottság a szervezeti és működési szabályzatában meghatározott
ügyekre, ügycsoportokra kollégiumot működtethet . A kollégium az egységes jogorvoslati
gyakorlat biztosítása érdekében elemzi a Közbeszerzési Dönt őbizottság gyakorlatát ,
figyelemmel kíséri a bírósági joggyakorlat alakulását, és véleményt nyilvánít a vitás
jogalkalmazási kérdésekben .

55. A bizottság a törvényjavaslat 171. § (4) bekezdésének a következő módosítását
javasolja :

(4) A perben a beadványok hiányosságának pótlására legfeljebb nyolc napos határidő
adható, amelyet indokolt esetben egyszer, [indokolt esetben további] legfeljebb nyolc
nappal lehet meghosszabbítani .

56. A bizottság a törvényjavaslat 192. §-ának a következő módosítását javasolja :

192 . § (1) A Közbeszerzési Döntőbizottság feladata a közbeszerzésekkel és a tervpályázati
eljárásokkal kapcsolatos jogsértő vagy vitás ügyek miatti jogorvoslat intézése .
(2) A Döntőbizottság működését a Hatóság költségvetéséb ő l kell biztosítani .
(3) A Döntőbizottság a Tanács áltál meghatározott számú és a Hatósággal közszolgálat i
jogviszonyban álló közbeszerzési biztosból, valamint elnökb ő l áll, akiket a Tanács nevez ki
és ment fel .
(4) A Döntőbizottság elnökét és elnökhelyettesét a Tanács a jelen lévő tagok kétharmadának
szavazatával, öt évre választja meg . A Döntőbizottság elnökhelyettesét a Tanács a
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közbeszerzési biztosok közül választja meg, az elnökhelyettes személyére a Döntőbizottság
elnöke tesz javaslatot . A Döntőbizottság elnöke és elnökhelyettese újraválasztható .
(5) A Döntőbizottság elnöke az lehet,
a) aki jogi szakvizsgával é s
aa) legalább ötéves közbeszerzési gyakorlattal vagy
ab) legalább hároméves állami vezet ő i gyakorlattal, vagy
b) aki legalább hároméves bírói vagy ügyészi gyakorlatta l
rendelkezik .
(6) A Döntőbizottság elnökének közszolgálati jogviszonyára a Kttv .-t a közbeszerzési
biztosok közszolgálati jogviszonyára vonatkozó, e törvényben foglalt eltérésekkel kel l
alkalmazni .
(7) A Döntőbizottság elnöke helyettes államtitkárt megillet ő illetményre, valamint egyé b
juttatásokra jogosult . Az elnökhelyettes főosztályvezető i illetményre jogosult .
[(8) A Döntőbizottság a szervezeti és működési szabályzatában meghatározott ügyekre ,
ügycsoportokra kollégiumot m űködtet. A kollégium az egységes jogorvoslati gyakorlat
biztosítása érdekében elemzi a Dönt őbizottság gyakorlatát, és véleményt nyilvánít a
vitás jogalkalmazási kérdésekben . ]

57. A bizottság a törvényjavaslat 193. § (12) bekezdésének a következő módosítását
javasolja :

(12) A közbeszerzési [biztost nem lehet utasítani a jogorvoslati eljárás, illetve határoza t
vonatkozásában .] biztosok döntéshozataluk során függetlenek, a jogszabályok alapjá n
meggyőződésüknek megfelel ően döntenek, döntéseik meghozatalával kapcsolatban ne m
befolyásolhatók és nem utasíthatók .

58. A bizottság a törvényjavaslat 194 . § (5) bekezdésének a következő módosítását
javasolja :

(5) A közbeszerzésekért felelős miniszter gondoskodik első ízben 2017 . április 18-ig, majd azt
követően háromévente az Európai Bizottság részére – a Közbeszerzési Hatóság álta l
rendelkezésre bocsátott – statisztikai jelentés megküldésér ő l az uniós értékhatárt el nem érő
[becsült] értékű közbeszerzésekrő l . A közbeszerzésekért felel ős miniszter gondoskodik az
Európai Bizottság szükség szerinti tájékoztatásáról a hazai intézményi szervezetnek a [202 . §
j) pontjában hivatkozott] 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása,
monitoringja és betartatása szempontjából releváns vonásairól, valamint az uniós
közbeszerzési szabályok végrehajtásával kapcsolatos iránymutatás, segítségnyújtás vagy a
szabályok végrehajtásának kihívásaira való reagálás érdekében tett nemzet i
kezdeményezésekrő l . Az e bekezdésben szerepl ő statisztikai jelentés és a tájékoztatás a (2 )
bekezdés szerinti monitoring jelentésbe belefoglalható .

59. A bizottság a törvényjavaslat 197. §-ának a következő módosítását javasolja :

197. § (1) E törvény rendelkezéseit a hatálybalépése után megkezdett beszerzésekre ,
közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekre, tervpályázati eljárásokra és az
azokkal kapcsolatban kérelmezett, kezdeményezett vagy hivatalból indított jogorvoslati
eljárásokra és el őzetes vitarendezési eljárásokra kell alkalmazni . A 139 . §, a 142 . § (1)-(2) é s
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(4)-(5) bekezdése, a 153 . § (1) bekezdés c) pontja és a 175 . § rendelkezéseit alkalmazni kell a
hatályba lépését megel őzően megkezdett beszerzések vagy közbeszerzési eljáráso k
eredményeként kötött szerz ődések új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül történő
módosításának lehet őségére, valamint a módosítás és teljesítés ellenőrzésére .
(2) A közbeszerzésekről szóló 2011 . évi CVIII. törvény rendelkezéseit a 2015 . november 1 .
napját megelőzően megkezdett beszerzésekre, — az (1) bekezdés második mondatában foglal t
kivétellel — közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerz ődésekre, tervpályázati eljárásokra
és az azokkal kapcsolatban kérelmezett, kezdeményezett vagy hivatalból indított jogorvoslat i
eljárásokra és el őzetes vitarendezési eljárásokra alkalmazni kell .
[(3) A 9. (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzés során az ajánlatkér ő jogosult a
bűnügyi személyes adatok kezelésére . ]

60. A bizottság a törvényjavaslat 199. § (2) bekezdésének a következő módosítását
javasolja :

(2) A Pp . 326 . §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki :
„(14) A közbeszerzésekről szóló törvény alapján indult felülvizsgálati eljárásokban [a
Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kizárólagosan illetékes .] kizárólagosan
illetékes
a) a Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, ha az ajánlatkér ő székhelye Bács-
Kiskun megye, Békés megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihá r
megye, Heves megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Nógrád megye vagy Szabolcs-Szatmár -
Bereg megye területén ; illetve
b) a Székesfehérvári.Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, ha az ajánlatkér ő székhelye
Budapesten, valamint Baranya megye, Fejér megye, Gy őr-Moson-Sopron megye, Komárom-
Esztergom megye, Pest megye, Somogy megye, Tolna megye, Vas megye, Veszprém megye
vagy Zala megye területén
található . ”

61 . A bizottság a törvényjavaslat 199. § (10) bekezdésének a következő módosítását
javasolja :

(10) A koncesszióról szóló 1991 . évi XVI . törvény 3/A . §-a helyébe a következ ő rendelkezés
lép :
„3/A. § Ha a koncessziós szerződés egyúttal a közbeszerzésekrő l szóló 2015 . évi . . . törvény
(továbbiakban: Kbt.) hatálya alá is tartozik, e törvényt a Kbt .-ben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni . Koncessziós pályázat kiírása helyett — a Kbt .-ben meghatározottak szerint —
közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárást kell lefolytatni . Ebben az esetben a
koncessziós szerződés megkötésére nem alkalmazandó a 4 . §, a 8 . § (1) bekezdése, és a 9 . § .
A koncessziós pályázatra e törvényben előírt további rendelkezések a közbeszerzési vag y
koncessziós beszerzési eljárásban megfelel ően alkalmazandóak azzal, hogy az 5 . (1 )
bekezdésében és a 6 . §-ban a pályázatok elbírálása alatt az eljárás eredményér ő l szóló dönté s
meghozatalát kell érteni . A 9/A. §-ban foglaltakat a Kbt. szerint az ajánlatokról készítet t
összegezésnek kell tartalmaznia, amelyhez az ajánlatkér ő utólag csatolj a a nyertes ajánlattev ő
részérő l a 9/A. § (1) bekezdés]) pontja szerinti nyilatkozatot .”
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62. A bizottság a törvényjavaslat 202 . § e) pontjának a következő módosítását javasolja:

e) - a törvény végrehajtására a [197] 198 . § (1) bekezdés [14 .] 13 . pontjában adott
felhatalmazás alapján megalkotott kormányrendelettel, valamint az autóbusszal végzet t
menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004 . évi XXXIII . törvénnyel együtt - a tiszta és
energiahatékony közúti járművek használatának előmozdításáról szóló 2009 . április 23-i
2009/33/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

63. A bizottság a törvényjavaslat 202. § g) pontjának a következő módosítását javasolja:

g) - a törvény végrehajtására a [197]198 . § (1) bekezdés [13.]12 . pontjában adott
felhatalmazás alapján megalkotott kormányrendelettel együtt - a honvédelem és biztonság
területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló ,
ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők által odaítélt szerződések odaítélési eljárásainak
összehangolásáról, valamint a 2004/17/EK és 2004/18/EK irányelv módosításáról szóló 2009 .
július 13-i 2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek ,

64. A bizottság a törvényjavaslat alábbi nyelvhelyességi pontosítását javasolja :

A törvényjavaslat
érintett rendelkezése: Szövegrész a javaslatban : Javasolt szövegrész :

1 . 3 . § 26. pontja

melynek amelynek2. 65. § (7) bekezdése

3 . 150. § (1) bekezdése

4. 5. § (1) bekezdés e) pontja az a)-e) pontokban az a)-e) pontban
5. 5 . § (3) bekezdés 25 .000.000,- huszonötmilli ó
6 . 11 . § d) pontja beszerzésére ; beszerzésére .
7 . 15 . § (1) bekezdés b) pontja

költségvetési törvényben költségvetésről szóló
törvényben8 . 15 . § (3) bekezdés e

9 . 15 . § (4) bekezdés 3 . mellékletében 3 . mellékletben

10 . 21 . § (5) bekezdés
területén - alkalmazható
tervpályázati

területén alkalmazható -
tervpályázati

11 . 27. § (3) bekezdés Ajánlatkérő az ajánlatkérő
12 . 37. § (1) bekezdés a) pontja ez előzetes tájékoztatót az előzetes tájékoztatót
13 . 37. § (1) bekezdés )9 pontja tervpályázati kiírást ; a tervpályázati kiírást ;
14 . 37. § (1) bekezdés g) pontja koncessziós beszerzési a koncessziós beszerzési
15 . 37. § (1) bekezdés i) pontja tervpályázati eljárás a tervpályázati eljárás
16 . 37. § (6) bekezdés Hatóság Közbeszerzési Hatóság
17 . 41 . § (4) bekezdése az törvény a törvény
T8 . 41 . § (5) bekezdése információ kérésre információkérésre
19 . 43 . § (5) bekezdése öt év idő tartamra öt évig
20 . 54 . § (4) bekezdése alatti alatt
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21 . 55 . § (1) bekezdése

amelye t
22 . 151 . § (4) bekezdés e

23 . 171 . § (4) bekezdése
melyet

24 . 187 . § (2) bekezdés e) pontj ,

25 . 56 . § (5) bekezdése
valamint hogy valamint, hogy

26 . 97 . § (2) bekezdés e

27
62. § (1) bekezdés k) pon t
ka) alpontja mellyel amellyel

28 . 64. § (1) és (2) bekezdése `188 . § a 188 . §
29 . 68. § (3) bekezdése be is tekinthetnek betekinthetnek
30. 69. § (14) bekezdése állta ellenőrzésének állásának ellenőrzése
31 . 77. § (1) bekezdése melyre amelyre

`

	

32 . 77. § (1) bekezdése melynél amelyné l
33 . 78.§ (3) bekezdés a) pontja

mely amely34 . 171 .§ (3) bekezdés e

35 . 185 . § (2) bekezdés e

36 . 78 . § (3) bekezdése
melyek amelyek

37 . 136 . § (1) bekezdés a) pontj

38 . 87. § (1) bekezdés meghatározza meghatározhatj a

39 . 88. § (6) bekezdés b) pontja változna változzon
40. 88. § (6) bekezdés b) pontja változnának változzanak

41 . 102. § (1) bekezdése azokkal ajánlattevőkkel azokkal az ajánlattevőkkel
42 . 104. § (2) bekezdése e cím ezen alcím

43 . 106. § (4) bekezdése alkalmazandók alkalmazandó
44 . 107. § (1) bekezdése e címben ezen alcímben
45 . 111 . § b) pontja 59-85/A. §-aiban 59-85/A. §-ában
46 . 111 . § d) pontja -

tizennyolc millió tizennyolcmillió
47 . 115 . § (1) bekezdés e

48 . 113 . § (2) bekezdése (2)Az (2) Az

49 . 113 . § (5) bekezdés a) pontj ötszáz millió ötszázmillió
50 . 115 . § (1) bekezdése száz millió százmillió
51 . 116. § (1) bekezdése e törvény 108 . §-ában a 108 . §-ban
52. 116. § (2) bekezdése n), o), p) n) p)

53 . 125. § (3) bekezdése életciklus költségszámítás életciklusköltség-számítás
54 . 130. § (1) bekezdése (továbbiakban : (a továbbiakban:
55 . 131 . § (5) bekezdése napig nappal
56 . 132. § (3) bekezdés b) pontj álláskeresők az álláskeresők
57 . 132. § (3) bekezdés c) pontj gyermekgondozási segélybe a gyermekgondozási segélyber
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58 . 134. § (6) bekezdés b) pontj biztosíték nyújtási biztosítéknyújtási

59 . 135. § (7) bekezdése hetvenöt millió hetvenötmilli ó

60 . 135. § (12) bekezdése melytő l amelytő l

61 . 137 . § (4) bekezdése . a törvény céljaival e törvény céljaival

62 . 138 . § (2) bekezdése melyeknek amelyekne k

63 . 141 . § (1) bekezdése (továbbiakban : (a továbbiakban:

64 . 141 . § (5) bekezdése KSH Központi Statisztikai Hivatal

65 . 141 . § (8) bekezdése 137. § (1) bekezdése 137. § (1) bekezdés a) pontj a

66 . 141 . § (2) bekezdés b) pontj
141 . § (6) bekezdés a)-c)
pontja

141 . § (6) bekezdés e

67.
142 . § (5) bekezdése

szankció jogkövetkezmény

szankciót jogkövetkezményt68.

69 . 143 . § (1) bekezdése
Ptk-ban Ptk.-ban

70. 143 . § (2) bekezdése

71 . 147. § (3) bekezdése jelen §-ban e §-ban

72. 147 .

	

(5) bekezdése jelen § e §

73 . 149. § (3) bekezdése

e-mail elektronikus levé l74 . 152. § (4) bekezdése

75 . 154. § (2) bekezdése

76 . 151 . § (6) bekezdés Döntőbizottság Közbeszerzési Dönt őbizottság

77 . 162. § (1) bekezdése tízedik tizedik

78 . 165. § (11) bekezdése hosszú időt hosszú idő tartamot

79 . 168. § (6) bekezdése szem elő tt tartásával figyelembe vételéve l

80 . 187 . § (8) bekezdés d) pontj alelnöke; alelnöke .

81 . 187 . § (11) bekezdése
elnöknek elnökének

82 . 188 . § (6) bekezdés e

83 . 192 . § (7) bekezdése elnöke helyettes elnöke a helyette s

84 . 193 . § (5) bekezdése A (3) bekezdésben A (4) bekezdésben

85 . 193 . § (7) bekezdés b) pontj huszonöt millió huszonötmillió

86 . 197 . § (1) bekezdése a hatályba lépését e törvény hatálybalépését

87 . 199 . § (6) bekezdése (továbbiakban : (a továbbiakban :

88 . 199. § (7) bekezdése a Kbt-t is alkalmazni kell . a Kbt.-t is alkalmazni kell ."
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Indokolás

1. Jogtechnikai pontosítás .

2. A jogalkalmazás elősegítése érdekében kiegészíti a törvény értelmező rendelkezéseit a
szakmai ajánlat definíciójával, amely eddig hiányzott a törvényjavaslatból .

3-7. Jogtechnikai pontosítás .

8. A jogalkalmazás el ősegítése érdekében rögzíti, hogy szolgáltatás megrendelések esetében –
hasonlóan az építési beruházásokra vonatkozó szabályokhoz – a beszerzések m űszaki és
gazdasági funkcionális egységét is figyelembe kell venni a becsült érték meghatározásakor .

9-11 . Jogtechnikai pontosítás .

12. Kiegészíti a törvényjavaslat összeférhetetlenségre vonatkozó szabályait, azzal, hogy a
főbb közjogi méltóságok, illetve a hozzátartozóik tulajdonában álló szervezetek a
közbeszerzési eljárásokban nem vehetnek részt az ajánlattevői oldalon. Emellett a verseny
tisztaságának és a közbeszerzési eljárások átláthatóságának biztosítása érdekében a
törvényjavaslat kiegészül azzal az előírással, hogy abban az esetben, ha az
összeférhetetlenséggel érintett gazdasági szerepl ő az eljárás során az összeférhetetlenség i
helyzetet feloldja, akkor az általa megtett intézkedéseket az ajánlatkér ő az ajánlati-, illetve a
részvételi szakasz eredményét tartalmazó összegezésben köteles nyilvánosságra hozni .

13. Lehetőséget biztosít az ajánlatkérők számára az értékelemzés módszerének használatára a
közbeszerzési eljárás előkészítése során, egyben az irányelvi előírásoknak megfelelően
pontosítja az előzetes piaci konzultációkra vonatkozó szabályokat .

14-27. Jogtechnikai pontosítás .

28. Pontosítja a műszakilag egyenértékű referenciák elfogadására vonatkozó el ő írásokat . A
módosítás egyértelműsíti, hogy a referenciák egyenértékűségét az adott közbeszerzés
tárgyához viszonyítva kell megítélni .

29. Egyértelművé teszi, hogy amennyiben a legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevő által
benyújtott igazolások nem támasztják alá az egységes európai közbeszerzési dokumentumban
tett korábban nyilatkozatait, vagy azzal ellentétesek, az ajánlattevő által benyújtott
nyilatkozatok ebben az esetben is nem megfelelőnek minősülnek, és az ajánlatkérő jogosult az
ajánlatát figyelmen kívül hagyni, és a következ ő legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevő
igazolásait bekérni .

30. Jogtechnikai pontosítás .

31. Új érvénytelenségi okkal egészíti ki a törvényjavaslat el őírásait, amely szerint abban az
esetben, ha a gazdasági szereplő olyan adatokat nyilvánít üzleti titoknak, amelyek
tekintetében a törvény azt kizárja, vagy nem megfelel ő indokolást ad, és ezeket a hibákat az
ajánlatkérő hiánypótlási felhívására sem korrigálja, akkor ajánlata, illetve részvétel i
jelentkezése érvénytelennek min ősül .

32-33. Jogtechnikai pontosítás .

34. Rögzíti, hogy abban az esetben, ha az értékelési szempontrendszerben súlyszámok – a z
irányelvi, illetve az azon alapuló törvény el ő írások alapján – nem kerülnek meghatározásra ,
akkor nem kell alkalmazni a törvényjavaslat 77. § (2) bekezdése szerinti számítási módszert .

35-37. Jogtechnikai pontosítás .

38 . Lásd a T/4849/10 . számú módosító javaslat indokolását .
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39 . Lehetővé teszi, hogy azok a gazdasági szerepl ők, amelyek jelezték az ajánlatkérőnél a
113 . § szerinti eljárásban való részvételi szándékukat, tehetnek közösen ajánlatot, illetv e
nyújthatnak be közösen részvételi jelentkezést, ez a lehet őség azonban nem vonatkozik azokra

a gazdasági szerepl őkre, amelyeket az ajánlatkérő úgy hív fel közvetlenül az eljárásban való

részvételre, hogy ők az eljárásban való részvételi szándékukat nem jelezték .

40-44. Jogtechnikai pontosítás .

45. Rögzíti, hogy amennyiben a nyertes ajánlattevők projekttársaság útján teljesítenek, úgy a
projekttársaság teljesítését az ajánlattev ők referenciaként felhasználhatják .

46-49 . Jogtechnikai pontosítás .

50. Kiszélesíti a Közbeszerzési Hatóság ellen őrzési és jogorvoslat kezdeményezési jogát a
Közbeszerzési Adatbázisban közzétett adatok tekintetében .

51. Jogtechnikai pontosítás .

52. Rögzíti, hogy az ügyféli jogok gyakorlása érdekében a Közbeszerzési Döntőbizottság a
tárgyalásról készült jegyzőkönyvet 5 napon belül köteles megküldeni a feleknek és a
jogorvoslati eljárásban részt vett egyéb érdekelteknek .

53. Jogtechnikai pontosítás .

54. A Közbeszerzési Döntőbizottság kollégiumai köteles figyelemmel kísérni a bíróságo k
joggyakorlatát is, és véleményüket erre is tekintettel kialakítani .

55-63 . Jogtechnikai pontosítás .

64. Nyelvhelyességi pontosító javaslat .
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