IRÁNYMUTATÁS
Közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása során a részekre bontás
tilalma kapcsán kiadott iránymutatás

I.

Háttér-információ

Az Irányító Hatóság korábban már küldött tájékoztatást az Emberi Erőforrás Operatív Programból (a
továbbiakban: EFOP), illetve a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Programból (a továbbiakban:
RSZTOP) támogatott Kedvezményezettek részére a közbeszerzési eljárások szabályos és következ etes
előkészítése és lebonyolítása érdekében. „A Közbeszerzések Tanácsának útmutatója a becsült érték
számítása, a részekre bontás tilalma és a beszerzési igények mesterséges egyesítése tárgyában” című
dokumentumban foglaltakon túl, jelen dokumentumban további, azt kiegészítő iránymutatást kívánunk
nyújtani a közbeszerzési eljárások előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatban, különös tekintettel a
jellemzően az EFOP, valamint az RSZTOP programokból finanszírozott projektekben az
egybeszámítással kapcsolatban felmerülő kérdések megfelelő megítélése érdekében.
Iránymutatásunk célja a Kedvezményezettek segítése, annak érdekében, hogy minél alacsonyabb szintű
hibaszázalék kerüljön megállapításra, illetve minél kevesebb szabálytalansági eljárás megindításár a
kerüljön sor az Irányító Hatóság, az egyéb hazai ellenőrző szervek, vagy az Európai Bizottság által
lefolytatott, közbeszerzési eljárásokat érintő ellenőrzések eredményeként.

II.

Részekre bontás tilalma
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Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24 EU irányelve (a továbbiakban: uniós irányelv) tartalmazza a
tagállami jogrendszerbe átültetendő elvárásokat a közbeszerzésekre vonatkozóan. Az uniós irányelv
elvárásai maradéktalanul átültetésre kerültek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénybe (a
továbbiakban: közbeszerzési törvény). Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy bármely olyan hazai
szabályozás rendelkezése, amelynek alkalmazása az egybeszámítás vizsgálatának eredményét oly
módon befolyásolná, hogy így az már nem lenne összhangban az uniós irányelv(ek) rendelkezéseivel, azt
a projektmegvalósítás során ne alkalmazzák.
A közbeszerzési törvény 16. § (4) bekezdésének értelmezése, illetve alkalmazása vonatkozásában külön
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kiemelendő, hogy a beszerzés becsült értékének meghatározása során az uniós irányel v szerint –
mellyel a közbeszerzési törvény összhangban áll – az ajánlatkérő csak abban az esetben bonthatja
részekre az egyes működési egységeinek beszerzéseit, ha a különálló működési egység önálló
felelősséget visel saját beszerzési eljárása iránt (emellett pedig irreleváns az a tény, hogy az adott
szervezeti egység vagy szervezet önálló jogi személyiséggel rendelkezik -e vagy sem).
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A közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU
IRÁNYELVE
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A közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU
IRÁNYELVE 5. cikk (2)-(3) szakasza
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Uniós forrásból megvalósított beszerzések esetében az eljárás ellenőrzése során kiemelt szempont az
uniós szabályozásnak való megfelelőség vizsgálata.
Uniós forrásból társfinanszírozott projektek megvalósítása esetén a közbeszerzési törvényben, valamint
az uniós irányelvben előírtaknak megfelelően szükséges a beszerzési, közbeszerzési eljárások becsült
értékét megállapítani: nem vehetőek figyelembe az ettől eltérő, ezen rendelkezéseknek ellentmondó más
szabályozások. Nem lehetséges olyan intézményt vagy szervezetet önállóan gazdálkodónak tekinteni,
mely de facto nem az, még akkor sem, ha erről hazai szabályozás külön rendelkezik.
Centralizált feladat ellátású (esetlegesen hatáskörű), központi intézmények esetében meg kell vizsgálni
azt is, hogy az adott intézmény rendelkezik-e olyan szervezeti egységekkel, amelyek önálló gazdálkodási
jogkörrel bírnak. Ha nem, akkor kedvezményezettként és ajánlatkérőként is a központi szervezet jelenik
meg az eljárásokban. Az ágazati szabályozásnak megfelelően az egyes ell átó rendszerek esetében ezek
a szintek eltérőek lehetnek.
A közbeszerzési egybeszámítási kérdések vizsgálata során – bármely tárgyú beszerzés esetén –
elsősorban a funkcionalitás, a beszerzések műszaki-gazdasági egysége az irányadó.

III.

Építési beruházások

Építési beruházás esetén a műszaki-gazdasági funkcionális egység megítélése során szempontként
figyelembe vehető, hogy:
az adott építési beruházások az ajánlatkérő mely feladatköréhez kapcsolódó fejlesztésekre
irányulnak (pl. gyermekotthonok vagy idősek elhelyezésére szolgáló intézmények építése).
Amennyiben ezen szakmai feladatok egyértelműen és jól elkülöníthetőek, és a beszerzések is az
egyes szakmai feladatokhoz kapcsolódóan elkülöníthetőek, ennek mentén lehetséges az
egybeszámítási kötelezettség vizsgálata is
Emellett azonban a több funkcióba sorolható építési beruházások egy eljárásban való lefolytatása
(amennyiben az egy eljárásban való lefolytatás indokolt), a megfelelő arányú vagy szintű részajánlattétel
lehetőségének biztosításával szintén nem vet fel kockázatot, fontos azonban az eljárás következetes
megválasztása a különböző projektekben (Amennyiben a több funkcióba sorolható építési beruházások
egy eljárásban való lefolytatása nem indokolt, az ajánlatkérő - a részajánlattétel lehetőségének
biztosításával - egy eljárás helyett külön eljárásokat is lebonyolíthat az egybeszámított becsült értékre
vonatkozó eljárásrend szabályainak figyelembe vételével.)
A közbeszerzési törvény 1. sz. melléklete szerinti munkálatok (pl. festés, tetőfelújítás) beszerzése során
ugyanazon építési beruházásnak az azonos munkálatok elvégzése minősül, függetlenül a felújítással
érintett intézmények számától, vagy az építési beruházás fizikai megvalósítási helyszínétől és földrajzi
elhelyezkedésétől.

IV.

Szolgáltatás megrendelések, árubeszerzések
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A szolgáltatás megrendelések egybeszámítási kötelezettsége, azaz a funkcionalitása vonatkozásában a
szolgáltatás
tényleges tartalmának, rendeltetésének vizsgálatát (ugyanazon közvetlen célra
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irányultságát) szükséges vizsgálni.
Az áruk esetében pedig azonos vagy hasonló felhasználásra szánt áruk az egybeszámítási
kötelezettséggel érintettek, fontos azonban az egyéb kisegítő szempontok (egységes tervezés és döntés,
ajánlatkérő személye, azonos jogalap és szerződéses feltételek, időbeli összefüggés ) figyelembevétele is.
A közösen elérendő projektcél önálló funkcionális egységet is létrehozhat, ami azzal járhat, hogy egy
projekten belüli beszerzések összekapcsolódnak a becsült érték meghatározás a szempontjából. A
megközelítés fordítva is értelmezhető, azaz a különböző projektek elkülönülő projektcéljai megtörhetik a
több projekt keretében megvalósuló beszerzések közötti egységet.

V.

Közbeszerzési eljárások nyilvánosságának biztosítása

Az eljárások nyilvánosságának biztosítása kapcsán felhívjuk a tisztelt kedvezményezettek figyelmét, hogy
az uniós ellenőrzések egyik legfontosabb szempontja a beszerzési, illetve a közbeszerzési eljárások
vizsgálata során, hogy az uniós irányelvnek és a közbeszerzési alapelveknek megfelelően biztosította-e
ajánlatkérő a megfelelő szintű nyilvánosságot az eljárásai lebonyolítása során, ezért a projektek
végrehajtása során erre különös tekintettel kell lenni.
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Pl. közbeszerzési eljárások lefolytatására irányuló szolgáltatás vagy a könyvvizsgálatra irányuló szolgáltatás
projekt független, hiszen a megbízott által ellátott tevékenység minden esetben azonos.
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