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Rendkívüli HírAdó
Lehetséges változások a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvénnyel kapcsolatban
Röviden tájékoztatni szeretnénk Ügyfeleinket a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénnyel
(a továbbiakban: Kbt.) kapcsolatos változtatásokat tartalmazó törvényjavaslat tervezetéről.
A 2015. november 1-jén hatályba lépett Kbt. a korábbi szabályozáshoz képest több szempontból
szigorúbb rendelkezéseket tartalmaz az állami támogatással megvalósuló projektek közbeszerzési
eljárási kötelezettsége tekintetében. A változások egyik következménye, hogy – néhány speciális
kivételtől eltekintve - közbeszerzési eljárásra lehet kötelezett minden olyan kedvezményezett, amely
egy pályázati projektjéhez legalább 25 millió forintnyi támogatásban részesült.
Tekintettel arra, hogy a módosítás aránytalanul nagy adminisztratív terhet jelenthet a pályázati
kedvezményezettek számára, továbbá lassíthatja a projektek megvalósításának ütemezését, a Kbt.
módosítására irányuló törvényjavaslatot nyújtottak be számos mentesítő feltétel beiktatása céljából. A
módosító javaslatok között szerepel, hogy az
•

egyedi kormánydöntésben megállapított beruházási támogatásból,

•

egyedi munkahely-teremtési támogatásból,

•

képzési, továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatásból,

•

kutatás-fejlesztési és innovációs célú támogatásból,

•

nagyvállalkozások újraiparosítási célt szolgáló beruházásainak támogatásából,

•

bármely, 2015. november 1-jét megelőzően odaítélt, nem uniós forrásból származó
közvetlen támogatásból, vagy

•

bármely, 2015. november 1-jét megelőzően odaítélt, uniós forrásból származó
támogatásból

megvalósított projekt mentesülhessen e szabály alkalmazási kötelezettsége alól. Tekintettel azonban
arra, hogy a módosító javaslatokat még nem fogadták el, minden ügyfelünknek azt javasoljuk, hogy a
jelenlegi, szigorúbb szabályozást alkalmazza támogatással megvalósuló projektjei esetén.
Haladéktalanul tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy elfogadják-e a módosítási javaslatot és ha igen, milyen
feltételekkel.
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