
A Kormány 232/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete
a minõsített adatot, az ország alapvetõ biztonsági érdekeit érintõ vagy a különleges biztonsági
intézkedést igénylõ beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kormány a közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A minõsített adatot, az ország alapvetõ biztonsági érdekeit érintõ vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylõ

beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés 27. pontja

helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„27. szerzõdési biztosíték: az ajánlatkérõ által meghatározott, a beszerzési szerzõdést biztosító mellékkötelem, mely

a gazdasági szereplõ jegyzékbõl való törlése esetén történõ szerzõdés megszûnésébõl, illetve a 65. § (4) bekezdésében

meghatározott rendelkezés alkalmazása esetén a jegyzékbevétel meghiúsulásából eredõ kár megtérülésére szolgál;”

2. § (1) Az R. 65. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A kiegészítõ tájékoztatás adására és a határidõ meghosszabbítására a 31–32. §-ban, a mûszaki leírásra a 33. §-ban,

a dokumentációra a 34. §-ban, a kizáró okokra a 35–36. §-ban, az ajánlatkérõ alkalmasságára a 37–44. §-ban,

az ajánlatok és részvételi jelentkezés benyújtására a 45. §-ban, az elektronikus árlejtésre a 46–48. §-ban, az ajánlatok és

részvételi jelentkezések elbírálására a 49. § (1) bekezdésében és az 50. §-ban, az érvénytelenségre az 51. §-ban,

az eredménytelenségre az 52. §-ban, a tájékoztatásra az 53. §-ban, az alvállalkozókra az 54. § (1)–(6) és

(8)–(9) bekezdésében, a minõsített adatok biztonságára az 55. §-ban, a teljesítés biztonságára az 56. §-ban, az írásbeli

összegezésre az 57. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezéseket alkalmazni kell.”

(2) Az R. 65. §-a a következõ (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A nemzeti beszerzési eljárásban az ajánlatkérõ – a (6) bekezdés alkalmazása esetén az alkalmasságot igazoló

alvállalkozók körén kívül – engedélyezheti, hogy az ajánlattevõ által igénybevett alvállalkozó a 11. § (1) bekezdésében

meghatározott jegyzékbe vételi feltételnek legkésõbb a szolgáltatása teljesítésének megkezdéséig tegyen eleget.

(5) Valamennyi eljárásban az ajánlattételi felhívásnak tartalmaznia kell a (4) bekezdésben meghatározott esetben

alkalmazandó, a minõsítési eljárás megkezdésének határidejére vonatkozó tájékoztatást.

(6) A nemzeti beszerzési eljárásban a 36. § (1) bekezdésében foglaltakon túl, az ajánlatkérõ a felhívásban elõírhatja,

hogy az eljárásból kizárja azon részvételre jelentkezõt vagy ajánlattevõt is, akinek az alkalmasság igazolására bevonni

kívánt alvállalkozója nem szerepel a jegyzéken.”

3. § Az R. 67. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A Kbt. 95. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérõen valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szereplõ csak akkor

tehet közös ajánlatot az olyan gazdasági szereplõvel, akinek az ajánlatkérõ nem küldött ajánlattételi felhívást, ha ezen

szándékát az ajánlatkérõnek az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldését követõ öt munkanapon belül elõzetesen

jelzi és az ajánlatkérõ hozzájárul ezen gazdasági szereplõnek az eljárásba való bevonásához. Az ajánlatkérõ csak

a jegyzéken szereplõ gazdasági szereplõ bevonásához járulhat hozzá.”

4. § Az R. 71. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A tárgyalások során – az ajánlattevõ megnevezése nélkül – az ajánlati árakról az ajánlattevõknek felvilágosítás

adható.”

5. § (1) Az R. 74. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A Kbt. 131. § (3) bekezdése szerinti, építési beruházások esetében a szerzõdésben foglalt ellenérték kifizetését

szabályozó kormányrendelet elõírásai a beszerzési eljárásra nem alkalmazandóak.”

(2) Az R. 74. §-a a következõ (5)–(6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A 7. § (5) bekezdése szerinti beszerzések esetében a 75. § (1) bekezdését és a Kbt. 124. § (6)–(7) bekezdésében

foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni.
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(6) A szerzõdés megkötésekor, a kizárólag a jegyzékre felvett nyertes ajánlattevõk részvételével létrehozott

projekttársaságot jegyzéken szereplõnek kell tekinteni, ha a projekttársaság vezetõ tisztségviselõi és alkalmazottai

a projekttársaságot létrehozó gazdasági szereplõk vezetõ tisztségviselõibõl és alkalmazottaiból kerültek ki. ”

6. § Az R. 82. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) E rendelet a minõsített adatot, az ország alapvetõ biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintõ vagy a különleges

biztonsági intézkedést igénylõ beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról

szóló 96/2012. (V. 15.) Korm. rendelettel megállapított 65. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szerzõdési

biztosíték mértékére irányadó szabályok a megkötött szerzõdések esetében is alkalmazhatók, azzal, hogy a biztosíték

mértékének felek általi módosítása nem minõsül a Kbt. 132. §-a szerinti szerzõdés módosításnak.”

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 233/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete
a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló
25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján

– az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következõket rendeli el:

1. § A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete,

b) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete,

c) 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete

lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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