
107. § Az MKER. 25. §-a a következõ 9. és 10. ponttal egészül ki:

(E rendelet)

„9. a 14. §-ban az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK

tanácsi irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi

rendelet 10. cikk (1) bekezdésének,

10. a 15. §-ban az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK

tanácsi irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi

rendelet 29. cikk (1) bekezdésének, 39. cikkének”

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

16. A közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása

108. § A közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete a 13. melléklet 1. pontja,

b) 2. melléklete a 13. melléklet 2. pontja,

c) 3. melléklete a 13. melléklet 3. pontja

szerint módosul.

17. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
mûszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

109. § (1) A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési mûszaki leírás

meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Közalk.) 14. §-a a következõ

(4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezõi

névjegyzékében megjelenített (1) bekezdés elõírásainak megfelelõ dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági

szereplõ megfelel az ajánlatkérõ által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló

dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérõ az (1) bekezdésben meghatározott

dokumentumok benyújtása helyett.”

(2) A Közalk. 17. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezõi

névjegyzékében megjelenített 15. § (2) bekezdés elõírásainak megfelelõ dokumentumok bizonyítják, hogy

a gazdasági szereplõ megfelel az ajánlatkérõ által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést

igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérõ a 15. § (2) bekezdésében

meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.”

18. Záró rendelkezések

110. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Az 1–6. §, a 7. § (1) bekezdése, a 8–9. §, a 12–46. §, a 48–55. §, az 56. § (1)–(2) bekezdése, az 57. § (1)–(2) bekezdés, az

59. §, a 61–62. §, a 64–67. §, a 70. §, a 71. § (1) és (3) bekezdése, a 72. §, a 74. § (1) bekezdése, a 77–78. §, a 85–91. §, a 92. §

a)–j) és m)–t) pontja, a 93. § a), c)–m) és o)–t) pontja, a 94–104. §, a 108–109. §, az 1. és a 3–13. melléklet 2013. január

1-jén lép hatályba.

(3) A 7. § (2) bekezdése, a 10–11. §, az 56. § (3) bekezdése, az 57. § (3) bekezdése, az 58. §, a 60. §, a 63. §, a 68–69. §, a 71. §

(2) bekezdése, a 73. §, a 74. § (2) bekezdése, a 76. §, a 79–84. §, a 93. § b) és n) pontja, a 105–107. § és a 2. melléklet

2013. július 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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