
A Kiizbeszerz6si llat6s6g-Miniszterelntiks6g-EUTAF-Megyei Jogri V6rosok Sziivets6ge kiiztis

pfi,n^q.IARA

a Kbt. 19. $ (2)-(3) bekezd6se szerinti r6szekre bontds tilalm6val kapcsolatosan

A r6szekre bontiis tilalmSval kapcsolatos, m6dositott hat6s6gi ritmutat6 kiad6s6t kdvet6en a Megyei Jogri

V6rosok Szdvets6ge egyeztet6st kezdem6nyezett egy olyan p6ldatrir elfogad6s6val kapcsolatban, mely
konkr6t jogesetek ment6n szemldlteti akilzbeszerzdsi ellen6rz6si folyamatban rdsztvev6 szerepl6k egysdges

6ll5spontj6t. A Kiizbeszerz6si Hat6s6g, a Miniszterelniiks6g, az Eur6pai Uni6s T6mogatisokat Auditfl6
Ffiigazgat6sig, tov6bbS a Megyei Jogli Vfrosok Sziivets6ge a p6ldat6rban szerepl6 esetek tekintet6ben a

kdvetkez6k szerint foelalt 6ll6st a r6szekre bonuis k6rd6s6ben:

El6re bocsitand6, hogy a Kbt. 6s a kapcsol6d6 jogszabflyok alkalmazfsdval kapcsolatos valamennyi
diint6s meghozatalz 6s az azokfrt val6 felel6ss6g a diint6shoz6, illetve az aj{nlatk6r6 joga 6s

kiitelezetts6ge. Az ajinlatk6r6knek az adott eset egyedi kiiriilm6nyeinek megfelel6en kell megit6lniiik a
miiszaki 6s gazdasdgi funkcionilis erys6g fennfllisit. Jelen p6ldatdr bir6sig vary mds hat6sfg el6tt
kdtelez6 er6vel nem bir, a felsorolt p6ldik az elvi jellegii jog6rtelmez6st,, az ajinlatk6r6k helyes
jogalkalmazisft, valamint a jogszerii kdzbeszerz6si eljdrisok el6k6szft6s6t 6s lefolytathsit hivatottak
el6segfteni.

l.l Egy tiimogat6spolitikai 6rtelemben vett projekt keret6ben megval6sul6 6pit6si beruhriz6sok 6rt6ke
r6szekre bonthat6-e, ha eltdr6 ftildrajzi helyen tal6lhat6ak, fiz*ailag nem kapcsol6dnak <issze 6s a
beruh6z6sok tartalma mtiszakilag nem azonos jellegti?
Pl. parkrekonstrukci6, vfiroshiza epiilet6nek fehijit6sa, ritepitesi feladatok egy projekten beltil.

Elfogadou dlldspont: elterd funkcifjfi beruhdzdsolc" nem knpcsol6dnak dssze miiszakilag, rdszelre bonthat1k.

2./ Egy trimogat6spolitikai drtelemben vett projekt keret6ben megval6sul6 6pit6si beruh6zisok 6rt6ke
r6szekre bonthat6-e, ha elt6r6 ftildrajzi helyen tal6lhat6ak, frzikailag nem kapcsol6dnak rissze, de a

beruh6z6sok tartalma mtiszakilag hasonl6.

Pl. kdt kiildnbdz6, dn6ll6an funkcion6l6 iskola dpiiletdnek teljes kdni fel0jit6sa egy projekten beliil (ezen

beliil nyil6s zir6 cser e, tet6sz i geteld s, burkol6s mindkdt dpiileten).

Elfogadott dlldspont: nem bonthathk rdszekre, kivhte, ha az ajdnlatker| objeldiven indokolni tudja.

3.lKet kiildnbdz6 t6mogat6spolitikai 6rtelemben vett projekt keretdben megval6sul6, frldrajzilag elkiildni.ilt,
6n6ll6an funkcion6l6 6piileteken vlgzet1' hasonl6 fehijitrisok 6rt6ke r6szekre bonthat6-e?
PL ket ktldnbdzo 6voda hasonl6 fehijitfsa kiilonb6z6 projektek keret6n beltil.
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Elfugadott dlldspont: rdszekre bonthat6 (ldsd {tj iltmutat6 ,,Ug,tanakkor pdlddul az azonos ajdnlatkerd dltol

fenntartott ket Hil1nbAzri helyrajzi szdmon taldlhat6 6vodafel*jitdsdnak... azzal, hogt a kilAnbazri dpiiletek

a funkcihjuk bettiltdsdre rindll6an nem, csak egyilttesen alkalmasak"), ha pl. idfiben elkilldnill vagt ha az

6voda mint intdzmeny elktilOniilt, pl. kfilAn jogi szemdly, sajdt vezetcivel, lu;ltsdgvetdssel, gazddlkoddssal.

Ktil\nbsdget ldtunk sbban az esetben, ha egt jogi szemdly tdbb dpilletdrdl van szd killon telkeken, vagt ha pl.

szervezet jogi szemilyisdggel, tindlli gazddlkoddssal bir6 szervezeti egtsegeir6l van sz6 fKbt. 16. S g)
bekezddsJ.

4.1 Ket kiil6nbdz6 t6mogat6spolitikai drtelemben vett projekt keretdben megval6sul6 projektmenedzsment

feladatok 6rt6ke r6szekre bonthat6-e (tgyanez a kdrd6s vonatkozik pl. a tervez6s, a miiszaki ellen6rzds, a

nyilv6noss6gra, vagy a konywizsgill6ra is). Olyan feladatokr6l van sz6, melyek egy-egy adott projekthez

kapcso16dnak.

Elfogadott dlldspont: ,,Aedificium solo cedit" (...) mintdjdra a ,,soft" osztja a ,,hord" sorsdt. [Ezzel
1sszefilggisben ldsd a Kozbeszerzdsi Dontribizottsdg D.309/2017. iktat6szdmil hatdrozatdt.J

5./ Amennyiben egy tdbb aj6nlatkdr6 6ltal megval6sftott projekt (konzorciumi pillyinat\ elemei elt6r6

ajfnlatk6rok beszerz6sei rdvdn val6sulnak meg, fenn6ll-e a kiil<lnbdz6 ajdnlatkdr6k beszerz6sei kdzdtt a

rdszekre bont6s tilalma?

Pl. egy uni6s trimogatasb6l megval6sul6 projektben t<ibb kedvezmdnyezett is megjelenik, a beszerzdseket

ugyanakkor minden kedvezmdnyezettmaga, saj6t aj6nlatk6r6sben val6sitja meg.

- Egyik v6ros pl. szinpadot 6pit, m6sik vdros kil6t6t stb. (azaz nem hasonl6 funkci6jri 6pitmdnyeket).

- Mindegyik vSros ker6kp6rutat 6pit, melyek cisszekapcsol6dnak, de funkcionilnak 6n6ll6an is.

- Mindegyik aj6nlatk6r6 megval6sit projektmenedzsment feladatokat (saj6t projektelemeik

tekintet6ben).

Elfogadou dlldspont: ftszabdly szerint nem dll fenn a rdszekre bontds tilalma, kivdve pl. ha az eredeti cdl egt

nagt kerdtrydrktirfit vagl egl x km hossztisdgfi egsdges kerikpdrut volt. Ha pl. tematikus tilra iltvonalat kell

megvalLsitoni tobb telepilldsen, ds azok fizikailag nem kapcsolhdnah azok drteke iogszeriien rdszelve

bonthatL. Vagt ha nem egtbefilgg6 turisztikai kerdkpdrutat kell megval1sttani fibb telepillesen, ds azok a

pdlydzati konstrukci6 szerint nem kell, hogt fizikailag kapcsolhdjanak, azonban mdgis kapcsol6dnak azok

ertelre j o gszeriie n rdsze kre bonthatf.

Itt is irdnyad6 a ,,soft" osztja a ,,hard" sorsdt.

6.1 Akonzorciumi kedvezmdnyezett ajhnlatk6r6k mindegyike beszerez a projekt keret6ben sz6mit6stechnikai

eszkrizdket, de minderyik ajfnlatkdr6beszerez uryanilyen eszk<izdket a projekt keretein kiviil is.

- Az aj6nlatk6r6 rdszekre bonthatja-e a kcizris projeltben illtalabeszerzett sz6mit6stechnikai eszkdzok

beszerzlslt 6s a projekten beltil, a konzorciumi partner 6ltalbeszerzendo sz6mit6stechnikai eszkdzdk

beszerz|sEt?

- Az ajhnlatklrl r6szekre bonthatja-e a kozos projeltben illtalabeszerzett szdmitAstechnikai eszkcizok

beszerzlslt 6s a projekten kiviil beszerzendo sajht szhmit6stechnikai eszkdzdk beszerzfls5t?

214



- Tov6bbi k6rdds, hogy az ajfinlatklrl r6szekre bonthatja-e a kdzcjs projektben illtala beszerzett
sz6mitastechnikai eszk<iz<jk beszerzlsfit 6s a projekten kiviil a m6sik aj6nlatk6r6 6ltal beszerzend6
sz6mitiistechnikai eszkdzok beszerz|s6t?

Elfogadott dlldspont:
- nem bonthat6 rdszekre.

- rdszekre bonthatd, kiveve, ha ugtanarra a cdlra szerez be eszkdzdket projekten kivill.
- rdszekre bonthatd [Ldsd q Kdzbeszerzdsi Ddntdbizottsdg D.106/2017. ifuat6szdmil hatdrozatdt,

melynek alapjdul szolgdl6 iigtben ug)an a knzbeszerzdselrfll szdl6 201L dvi CWil. tomdny
rendelkezdsei irdnyaddk, ugtanakkor a hatdrozat e ktirben ldnyeges megdllapltdsai a hatdlyos Kbt.
tekintetdben is irdnymutatdsul szolgdlhatnakJ .

7./ Kiil6nbdz6 trimogat6spolitikai 6rtelemben vett projektek keret6n beliil megval6sul6, ktil6nbdz6
6piiletekhez kapcsol6d6 azkdzbeszerz6selg melyek tArgya hasonl6, r6szekre bonthat6k-e?
Pl. kdt kUl6nbdz6 projekt keretdben 6vodai bftorok beszerzdse val6sul meg, k6t kiil6nbdz6 6voda
6piilet6ben.

Elfogadott dlldspont: nem bonthatf rdszekre.

8./ Rdszekre bonthat6k-e a kUl6nbdz6 projektek keretdben megval6sul6, kiil6nbdz6 6pi.iletekhez kapcsol6d6
bftorbeszerz6sek, ha a felhaszn6l6si teri.ilettik alapjaiban ktil6nbriz6.
Pl. egyik projekt keretdben 6vodai britorok beszerzdse val6sul meg egy adott 6vod6hoz, mig m6sik projekt
keretdben orvosi rendel6 bftorai keriilnek beszerz6sre. Az orvosi vizsg6l66gy 6s az ovodai britorok
tekintet6ben fenndll-e a r6szekre bonti{s tilalma?

Elfogadott dlldspont : rdszekre bonthat6.

9./ Tdbb &4mogatiispolitikai 6rtelsmben vett projekt keretdben a v6ros kUl6nb<iz6 teriileti egysdgein
zdldtertiletfejlesztdsi feladatok val6sulnak meg. Ha az ajinlatkfir6 megrendel egy egdsz v6rost lefed6,
6ltal6nos 6llapotfelmdr6st, melyre az eryes projektek a kds6bbiekben dpiilni fognak (azaz az egyes
projektekben a tervezflsi feladatok ezen 6llapotfelm6r6sen alapulnak), akkor az 6tfog6 6llapotfelm6r6si
szolg6ltat6s 6rt6k6nek lev6lasztisa a r6szekre bontiis tilalm6ba iitkrizik-e? Minden egyes projekt 6n6ll6
tervezdsi feladataihoz hozz| kell adni az 6tfog6, eg6sz v6rosra vonatkoz6 6llapotfelm6r6s erteket? Az 6tfog6
6llapotfelm6r6s 6rt6k6t rigy kell meg6llapitani, hogy az egyes projektek cisszes tervez6si feladatait hozzhkell
adni?

Elfogadou dlldspont: rdszekre bonthat6.

10./ Ker6kp6rut 6pit6s6re ir6nyul6 eur6pai uni6s tamogatfsb6l frnanszirozott projektek megval6sit6sa el6tt a
t6mogat6 szervezet megkdveteli, hogy a p6lyhz6 k6szittessen ker6kp6rforgalmi h6l6zati tervet az adott
vizsgillati teriiletet 6rint6en. A ker6kp6rforgalmi ln6l6zati terv feladata, hogy felm6{e a telepiil6s 6s

kcirnyezete, de minimrilisan a felhiv6ssal dsszhangban kijel6lt beavatkoz6si tertilet ker6kp6ros
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krizlekeddsdnek a helyzetlt:. ker6kp6ros forgalm6t, kerll<phroztatoshght, a ker6kp6ros k6zleked6st

akad6lyoz6 tdnyez6ket, 6s ezek alapjfinjavaslatot adjon a fejleszt6sekre annak drdekdben, hogy a kerdkp6ros

kozleked6s arhnya n6vekedhessen, 6s min6l tdbben v6laszthass6k mindennapi eszk<izk6nt a ker6kp6rt. A
javasolt tartalmi fel6pit6se alapj6n a dokumentum tartalmaz helyzetertdkeldst, a fejlesztdsi lehetos6gek

felmdr6s6t 6s a tervezett fejlesztdsek bemutat6s6t, valamint a megval6sitasra vonatkoz6 adatokat.

A kerdkp6rforgalmi h6l6zati tervben dsszegyrijtdtt 6s rendszerezett inform6ci6k, javaslatok, altemativ6k

alapjiln dont az dnkormfnyzat a konkrdt fejlesztdsi beavatkoz6sok el6k6szit6s6r6l, a pfilyhzat benyrijt6s6r6l

6s hajtja vlgre a beruh6z6st. A ker6kprirforgalmi h6l6zati terv 6s a ker6kp6ros l6tesitmdnyek engeddlyes 6s

kiviteli terveinek elk6szit6s6nek elv6lasztiisa a r6szekre bontr{s tilalm6ba iitkdzik-e?

Elfogadou dlldspont: reszekre bonthatf [Ldsd a Kdzbeszerzesi Ddntribizottsdg D.305/2017. iktatdszdmfi

hatdrozatdtJ.

11./ Kdt ktil6nbdz6, t6mogatiispolitikai 6rtelemben vett projekt keretdben megval6sul6 6pit6si beruh6z6sokat

r6szekre lehet-e bontani az alSbbi esetben:

- Az egyik projektben egy kdzlekeddsfejlesztdsi cdlt projektben egy nagy forgalmf, h6rom sz6mjeryfi

6llami rit mellett kerdkp6rut €piil, amely a telepiil6s kdt kiiltertileti pontja kozritt 6ptil meg, Stszelve a

telepiil6st. Ennek az epitlsi beruhdz6snak nincs kiilteriileti szakasza.

- A m6sik, turisztikai c6hi projektben a telepiil6s ki.ilteriiletdtol (kviai a telepiil6s t6bl6t6l) egy m6sik

telepiil6s kiiltertileti hatArhig fog meg6piilni a kerdkp6rut. Ennek az d;pit1si beruh6zSsnak nincs

beltertileti szakasza, csak a tAbli;ig tart. Ez az epit(:si szakasz teljesen m6s ktiltertileti szakaszt 6rint,

mint a kozleked6sfejleszt6si, teh6t nincs semmifele frz*lai kapcsolat a k5t tewezett ker6kp6ros

l6tesitm6ny k<izott.

A k6t tervezett kerdkp6rut ktildn miiszaki tervdokumentfci6val, kUl6n 6pit6si enged6llyel rendelkezik. A kdt

ker6kp6rut szakasz krizritt nincs fizikai kapcsolat, a k6t ker6kp6rut onmag6ban is bet<ilti firnkci6j6t.

Elfogadott dlldspont : rdszekre bonthatL.

l2.l Ket kiil6nbdz6 tSmogat6spolitikai drtelemben vett projekt keretdben megval6sul6, elt9ro orvosi

kutat6si c5lhoz (pl. egyik projekt keret6ben szivizom megbeteged6seinek kutat6s6hoz, mig a m6sik

projekt keret6ben sz6jtiregi megbeteged6sek kutat6s6hoz) kapcsol6d6 azonos tipusir vegyszerek (pl.

mindk6t kutat6si clLhoz sal6tromsav vagy acetonitril) beszerz6se rdszekre bonthat6-e, figyelemmel arra,

hogy az emlitett k6t projekt elt6r6 kutat6si c6llal rendelkezik?

Elfogadott dlldspont: rdszelve bonthat6, amennyiben a fenti esetben az eltdr6 kutatdsi cdl, mint - az

azonos vegtszerek eltdrri rendeltetesdt, felhaszndldsdt aldtdmasztd - objektiv indok a beszerz,isek

funkciondlis dndll6sdgat igazolja, kivive, ha az azonos tipusti veg/szerek beszerzdsdhez kapcsol6d6

valamennyi kisegitti szempont a beszerzdsekfunkciondlis eg,tsdgdnekfenndlldsa irdnydba mutat.
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