Rigó Csaba Balázs

Iktat6szdm: r -O28atL!1

2W.

A KozbeszerzflsiHat6s6g (a tov6bbiakban: Hat6sdg\ akilzbeszerz6sekfilsz6l6201.3.
6vi CXLII. tdrvdny (a tov6bbiakban: Kbt.) 188. S (a) bekezd€se alapjdn meghozta az
al6bbi
HATAROZATOTZ

iigyv6d 6ltal k6pviselt Siemens Healthcare Kft. (71.43 Budapesf
K6relmez6) 6ltal a Kbt. 54. $-a szerinti ilntisztazAs
a
tov6bbiakban:
Gizella u.5L-57.,
€rdekGben meghozott intGzked6sek megfelel6ek megbfuhat6siginak igazolAsfura,
ene tekintettel a K6relmez6 k6relm€nek a Kiizbeszerzilsi Hat6s6g helyt ad.

A dr. Cs€pai

Balfuzs

Az iigyben elj6r6si kolts6g nem meriiltfel.

INDOKOLAS

L. T€ny6ll6s a K6rehnez6

201.6.

6ltal el6adottak 6s a rendelkez6ste

dprilis L1. napjdn

ill6 iratok alapiin

a GazdasilgS Versenyhivatal (u
inditott a Siemens Healthcare Kft,

pg[!!3\!3g

elj6r6s al6 vontakkal szemben, melyben 2019.
december 19-6n hoztameg a GVH aYi/19-1,a0L/2015. sz.hatAtozatdt (a tovdbbiakban:

HatArozat\
A

GyIi 6szlelte, hogv az elidrds alii vontv6llalkozfusok

kcizremfikdd6se et
feltehet6en olyan egyeztet6seket folytattak 6s inform6ci6kat osztottak meg egym6ssal,
amelyek a KEOP- 5.6.0/E/15-2015 azonosit6 szilm(y ,,Eg€szs1g-iigyi eszkoztik energiamegtakaritilst c6lz6 beszerzilsfinek tdmog atilsa" elnevezdsfi pily Azatt konstrukci6hoz
(a tovdbbiakban: KEOP pelydzat) kapcsol6d6an kiirt, k6palkot6 diagnosztikai
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eszkozdk beszerz1s6re sz6l6 kozbeszerzilsi eljdrdsok kapcs6n tan(rsitand6 ai6nlatad6i
magatart6sok, igy kiildniisen a nyertes vtlTakozdsok, valamint az ajdnlati drak
me ghat6ro z6s6t a irdnyultak. 1
20L4. december

- 2015. dprilis kclzcltt a rdsztvev6 felek megkerest€k

a k6rh6zakat a

k6rhdzak eszkdzpatkienak felm6r6se 6rdek6ben2 6s beazonositottdk azokat

a

k6rhdzakat amelyek eset6ben a v6rhat6 KEOP pilly6zatparam6tereinek
az els6dleges priorit6s(r CT 6s MR berendez6sek lecser6l6sre keriilhetnek.3

Az

egflszsesugyi int6zm6nyek 20L5 m6ius6ban, m6r a p6ly6zan kiir6s tervezete
alapjdn megkezdt6k a felteteles kdzbeszerz1si elj6r6sok kiir6s6t. A felt6teles
kdzbeszerzflsi elj6rds eredm6nyekdnt megktittitt szerz6d6st az ajdntatk6r6 a
t6mogatdsra ir6nyul6 ig6ny6vel egyiitt nyfijtotta be. A tdmogatdsi ig6ny 6sszeg6tlgy
a nyertes af6nlat Osszege hatilrozta meg. Azaz csak az az int6zm6ny pfulyilzhatott
ti{mogat6sra, amely a2015. augusztusi hatdrid6re eredm6nyesen lefolytatta a feltdteles
kozbeszerz1si eljilrfust, 6s megkcitdtte a nyertes aidnlattev6vel a feltdteles beszerzlsi
szerz6d6st, valamint sikeresen <isszedllito tta a p6ly 6zat6t.s

a KEOP pfulydzat felhiv6sa. Az egdszslgngyi
int6zm6nyek akffv r6szesei voltak a sz6lllt6k 6s a disztribftorok kozOtti
egyeztetdseknek, mert a k6rh6zak aktiv kommunikdci6 sor6n inform6lt6k a piaci
szerepl6ket, hogy melyik gydrt6t 6s melyik disztribrltort prefer6lj6k. Tovdbbd a
k6rh6zak bevont6k a gy6rt6kat 6s a sz6llit6kat a mfiszaki leir6sok el6k6szit6s6be.e
Tflspecifikdci6 r6v€n a piaci szerepl6k leszffkitett6k a potenci6lis aj6nlattev6k,
ide6rtve a gyfutok 6s a sz6lht6k kor6t is, ami 6ltal el6re meghatdrozhattdk a nyertes
aj6nlattev6 szem6ly6t.7 Az egyeztet6sekben r6szfrrev6 szerepl6k folyamatosan
6rtestiltek a tervezett KEOP program v6Ttozi.^sairOl hogy milyen 6s mekkora
2015. i(rnius LL. napjdn megjelent

p6tl6lagos forr6sokkal b6viil.8

A v6gleges

KEOP felhivds megjelen6s6t kdvet6ert az intGzm6nyeknek le kellett
a feltdteles klzbeszerzilsi elj6r6st 20L5 auguszhrs6ig. Az
intdzmdnyeknek 6s a piaci szerepl6knek rendkiviil rtivid id6 6llt a rendelkezils$te,
hogy a felt6teles kdzbeszerzdsi eljdrdsokat lebonyolib6k.e 2015 augusztus6ig
hivatalosan mindenki (rgy tudta, hogy 9 milliilrd forint tdmogat6s 6ll rendelkezflsre,

bonyolitaniuk
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maid a Korm6ny 70 milli6rd forintryi forrdst csoportositott 6t a I(EOP 5. priorikishoz,
anrir6l a piaci szerepl6k is 6rtesiilhettek.l0 A KEOP forrdssal drintett felt6teles
kozbeszerzEsi eli6rdsokat egyik, a felteteles kdzbeszerz6si elidr6ssal 6rintett piaci
szerepl6 sem tdmadta meg jogoruoslati elj6r6ssal annak ellen6re, hogy a kor6bban
szinte valamennyi piaci szerepl6 detekt6lta, hogy ha valamelyik tender trll van
specifik6lva.11

2015. okt6ber6re publikuss6 vdlt minden dont6s, arra vonatkoz6an, hogy mely
k6rhdzak kapnak KEOP t6mogat6st. Eztkiivet6en a gydrt6k magyarorsz6gi k6pvisel6i
a gy6rakkal val6 egyeztetCst kdvet6en meg6llapitott6k, hogy nem tudidk a v6llalt
mennyisEget hat6rid6ben legy6rtani, illetve ez.6ltal az int*zm6nyek r6sz6re hatdrid6re
leszallltani. A kapacitdsprobl6mdk a finanszfuozilsi forr6sok lehiv6s6t
vesz6lyeztett6k.l2 A kapacitdsprobldm6k koordindlt kezel6s6nek c6lia a piacfeloszt6
koordin6ci6 vdgrehaitis6nak ellen6rz6se 6s/vagy annak biztositdsa volt, hogy
amennyiben egy adott gy6tt6 nem volt k6pes berendezdstszilllitani, egy m6sik gy6rt6
p6tolja az! elkeriilendO a KEOP finanszirozds elveszteset 13

megdllapltotta, hogy m6sok mellett a K6relmez6 2015-t6l a KEOP
p6ly6zathoz kapcsol6d6an kiirt, k6palkot6 diagnosztikai eszk6ztikfuszerz6s6re sz6l6
ktizbeszer z6si elj6r6sok kapcs6n a stattrs quo fenntar 6sdta ir6nyul6, az eW es tenderek
feloszt6sa r6v6n megval6sul6, versenykorlilWzl c6l(r egysCges, folyamatos jogs6rt6st
tanrisitott, mely magatartds a tisztess6gtelen piaci magatartds 6s a versenykorldtoz6s
tilalm6r6l sz6l61996. 6vi LVII. t6rv6ny (a tov6bbiakban: Tpvt.) 11. S (2) bekezd6s a)
6s d) pontiaiban foglalt t6ny6ll6sok megval6sitds6val a Tpvt. 11. S (1) bekezd6sdben
foglalt tilalomba iitkdzik, valamint azElJMSz. 1.01. cikk (1) bekezd6se a), c) pontjaiban
foglalt t6ny6ll6sok megval6sitdsdval az ElJlvlSz. 101. cikk (1) bekezdds6ben foglalt
tilalomba iitktizik.

A Hatirozat

a GVH

enged6kenys6gi politik6j6nak alkalmazdsdra keriilt
6s a Siemens Healthcare KfL, eset€ben.
valamint az
Siemens Healthcare Kft. 6s a
tettek egy ezsilgS nyilatkozatot a versenyfeliigyeleti

eli6r6s sor6n.la

A Hat6rozat2019. december 19. napj6n vdlt v6glegess6. A birs6gcsiikkent6s ttirv6nyi
feltetelek6nt K6relmez6 aTpvt.74/ A $ (3) bekezdGsEnek f) pontja alapjen el6zetesen
lemondott a HatArozattal szembeni jogorvoslathoz ttrz6d6 iogfur6l.

ro
11

Hat6rozat 242) bekezd€se
Hat6rozat 392) bekezd6se

t2 Hat5;r

ozat

411

) bekezddse

Hat6rozat 419) bekezd€se
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K6relmez6 2019. december 30. napj6n k6relmet
a szerinti megbizhat6s6g meg6llapitrisa fu6nt

nyrlitott be a Hat6s d.ghoza Kbt. 188. S-

K6relmez6 a k6relm6ben nem igazoltamegfelel6en a Kbt. 188. S (2) bekezd6s a), b) 6s
c) pontjrit ezltta K6relmez6t a Hat6s6g a Kbt. 188. S (4) bekezd6se alapj6n 2020. januln
14. napjrln kelt T-02841./02/2019. szdrrt]6, valamint 2020. janufur 20. napjdn kelt, T02841' / 07 / 2019. szlrm:iu v6gz1s6ben hi6nyp6tl6sra hivta fel. Kdrelm ez6 ahi6nyp6tlesr6,t
2020. januilr 20., janufur 21., valamint janudr 24. napjfun nyrijtotta be.

K6relmez6 a benyrijtott hirlnyp6tldsai ellen6re tov6bbra sem igazolta megfelel6en a
Kbt. 188. S (2) bekezdds a) pontj6! ez6rt a K6relmez6t a Hat6s6g a Kbt. 18g. S (4)
bekezddse alapidn 2020. januiir 30. napjdn kelt, T-02841/TL/Z019.iz6mnv6gz6s6ben
ism6telten hidnyp6tldsra hivta fel. K€relmez6 ahi5nyp6fl6sfut2020. februar 3. napj6n

nyfjtotta

be.

A

Hat6s6g a 2020. janu6r 20. napjdn kelt T-02841/05/2019. sz. v6gz6s6ben - az
kozigazgat6si rendtartdsr6l sz6l6 2016. 6vi CL. tcirv6ny (a tovebbiakban:
{l_tahngs
Akr.) 25. S (1) bekezd6se alapjdn,S napos hat6rid6 tfiz6s6vel az Eur6pai
^u[k"."rte
T6mogat6sokat Audit6l6 F6igazgat6s6got (1115 Budapest, Bart6k
B6la Ot 105-113., a
tovdbbiakban: EUTAF) 6s nyila&ozatdt k6rte, hogy az eur6pai uni6s tamogatiisra
tekintettel az EUTAF folytatott-e ellen6rz6st K6relmez6 vonatkozfusilban a KEOp
pillydzat keret6ben kiirt k6palkot6 diagnosztikai eszkcizdk beszerzese tbrgyi
kiizbeszer z6si eljdrilsok tekintet6ben.

Az EUTAF

iktat6szilm ft, 2020. janudr 21.. napidn kelt t6j6ko ztatfusa
6rtelm6ben az idlzeft elj6riisok kapcsdn nem folytatott le ellen6rz6st.
T -02841' / 09 / 2019 .

A Hat6s6g a2020.janu6r 20, napjdnkelt T-0284L/ 06/ 2019. sz. v6gz6s6ben - az Akr.25.
S (1) bekezdlse alapjiln,5 napos hat6rid6 (.dLzlslvel - megkereste az Innovdci6s 6s
Technol6giai Minisztdriumot (1437 Budapesf Pf. 328., a tov6bbiakban: ITM) 6s
nyilatkozatdt k6rte, hogy az eur6pai uni6s t6mogat6sra tekintettel az ITM folytatott-e
ellen6rz€st K6relmez6 vonatkozfusilban a KEOP pi/rydzat keret€ben kiirt k6palkot6
diagnosztikaieszkdzcikbeszeru1set6rgy(rkiizbeszerzlsieljdrfusoktekintet6ben.

Az ITM 2020. januilr 27. napj6n kelt T-02841/11/2019. sz. t6g6koztat6s6tban el6adta,
hogy a KEOP pdiyilzat projektjei tekintet6ben a Miniszterelnokseg Kcizbeszerzlsi
Feliigyeleti F6oszt6lya (tovribbiakban: I(FF) folytatott le kcizbeszerzls-jogp
ellen6rz6seket. A KFF ellen6rz6sek, valamint - adott esetben - az bfunyit6 Hat6s6g
szabdiytalans6gr elj6rdsiinak eredm6ny6t tartalmaz6 ddnt6seket a Hat6 s6g r6sz6re az

ITM megkiildte.
2.

ij gy f Clk6pess 69 vizs gilata

A Hat6s6g el6szor aztvizsgillta, hogy a kdrelem az artajogosultt6l szdrmazik-e.
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A Kbt. 188. S (1) bekezd6se a megbtuhat6silgmegdllapit6sa ir6nti k6relem benyfijtdsdt
kiztr6lag a 62. g (1) bekezd6s b) 6s f) ponti6ban emlitett ktzdr6 okok eset6n z6rja ki. A
jelen k6relemmel drintett kizfur6 ok a Kbt. 62. S (1) bekezd6s n) pontja szerinti kizflt6
kdrtilm6ny, iW a Kbt. kifejezetten lehet6v6 teszi e kizilr6 ok ferur6ll6sa kapcsdn a
megbizhat6sdg meg6llapit6sa ir6nti k6relem benyr1jt6s6t.
A Kbt. 62. S (1) bekezd6s6nek n) pontia 6rtelm6ben az eljdrfusban nem lehet aj6nlattev6,
r6szv6telre jelen&e26, alvdllalkoz6, ,6s nem vehet r6szt alkalmass6g igazolilsilban
olyan gazdasfugi szerepl6, aki a Tpvt. LL. S-a, vary az EUMSZ 101. cikke szerinti h6rom 6vn6l nem rdgebben meghozott - v6glegess6 vdlt 6s v6grehajthat6
versenyfeliigyeleti hatfurozatban vagy a versenyfeliigyeleti hatArozat megt6madhsflra
ir6nyul6 kozigazgat6si per eset6n a bir6s6g v€glegess6 v61t 6s v6grehajthat6
hatdrozatirban meg6llapitott 6s birs6ggal sfjtott jogszabillysdrtdst kovetett el; vagy ha
az ai6nlattev6 ilyen iogszab6lys6rt6s6t mds versenyhat6sdg v6gleges dont6s€ben vagy
bfu6silgjoger6sen - h6rom 6vn6l nem r6gebben - megdllapitotta 6s egyirttal birs6got
szabott ki.

K6relmez6 k6relm6ben foglaltak 6s a rendelkezdsre 6116 dokumentumok alapi6n
meg6llapithat6,hogy a K6relmez6 aKbt.62. S (1) bekezdds n) pont szerinti kizilr6 ok
hatdlya alatt 6ll, igy a kdrelem a iogosulttOl sz6rmazik.
3. Erdemi

vizsgillat

A Hat6s6g a hi6nyp6tl6ssal kieg6szitett k6relem alapjdn 6rdemben elbirillta, hogy

a

kdrelem megfelel-e a Kbt. 188. S (1)-(2) bekezd6s6ben foglaltaknak.

utols6 fordulata alapjdn a megtett intdzked6sekkel
kapcsolatos bizonyit6kokat a k6relemmel egyiitt kell beny(rjtani a Kozbeszerzdsi

A Kbt. 188. S (1) bekezd6se
Hat6s6g r6sz6re.

K6relnrez6 int6zked6seinek igazolfusa 6rdek6ben

a

k<ivetkez6 dokumentumokat

csatolta hirf,nyp6tl6saival kieg€szitett k6relm6hez:

-

tigyv€dimeghatalmaz6s;
aHatdnozat;
az aj6nlatk6r6i r6szv6tel bemutatasa a Hat6rozat alapi6n;
K6relmez6 6nkdpz6se r1szdtklpez1 6rr6sekr6l sz6l6 tAblilzat;
k6rig6nyek elbir6l6s1r6l sz6l6 igyvezetf utasitds;
k6perny6-felv6tel a kdrig6nyek elbir6l6s6r6l sz6l6 hirdehndnyr6l;
bels6 e-mailek meetingek beiitemez6s6r6l;
Antitrust Quick Guide - intranetenkozzdteft ritrnutat6;
Compliance Circular No. 226;
Management antitrust training - prezentAci6;
Kcizbeszerzflsi antitrdszt tr6ning - prezentAci6;
Az rijonnan bel6pett munkavdllal6kr1sz1re bemutatott tr6ningek jelenldti ivei;
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-

jogsErt6ssel nem 6rintett 6s jogs6rt6ssel Erintett 6rak dsszehasonlit6sa;

-

a KEOP pillydzattal kapcsolatos kcizbeszerulsi eljArdsok eredm6nyekdnt

-

szetz6d6sek;
K6relmez6 6rk1pz6s€t bemutat6 k6tts6g kalkul6ci6k.

munkaviszonymegsziintet6s6revonatkoz6iratok;
a KEOP pillyilzattal kapcsolatos kozbeszerulsi eljfuritsokban benytjtott
ajdnlatok;

kotott

A Kbt. 188. S (2) bekezd6se alapjdn akizdt6 ok hat6lya al6 taftoz6 gazdasilgi szerepl1
a megbizhat6s6g6nak bizonyitasa 6rdek€ben koteles igazolni, hogy
a) a b(ncselekmdnnyel, kciteless6gszegdssel vagy egylb jogs6rt6ssel okozott k6rt - a
k6rosult 6ltal elfogadott m6rt6kben - megtdritette vagy arra meghatArozoft
hat6rid6vel kcitelezetts6get v6llal!
b) az illet6kes hat6s6gokkal akfivan egyiithfikcidve 6ffo g6an nsztAzta az trgy
t6ny6ll6s6t 6s koriilm6nyei! 6s
c) olyan technikai, szewezetiEs szem6lyi int6zked6st hozott, amely alkalmas a toviibbi
biincselekm6ny, kriteless6gszeg6s, illetve egy 6bjogs€rt6s megel6z6s6re.
3.1.

Meg6llapitisok

A Kbt.

a Kbt.1S8. S (3) bekezdGse vonatkozAsAban

6\

szerint a Hat6s6g a (2) bekezd6sben emlitett int6zked6s
6rt6kel6sekor koteles figyelembe venni a b(ncselekm6ny, koteless6gszegls vagy
e gy 6b jo gs6rt6s sfrlyoss6 g6t 6s sajiitos kdriilm6nyeit.
788. F

bekezd4se

A

Hat6s6g K6relmez6 terhire |rtdl<elte azt a tenyt, hogy a jogs6rt6s kozbeszerzdsi
elj6r6sok sor6n val6 dsszejdtszds r6v6n val6sult meg, valamint az 6rintett elj6r6sok
alapj6n megkcitdtt szer z6d6sek magas ellen6rt6k6t.

A leirtakra tekintettel

a Hat6s6g a jogs6rt6st s(rlyosnak

it6lte meg.

3.2.

Meg6llapit6sok a Kbt. 188. S (2) bekezd€s a) pontja vonatkozilsaban
3.2.r.
K6relmez6 el6adta, hogy 6ll6spontja szerint
nem okozott k6rt.

a

jogs6rt6k6nt megdllapitott magatart6sa

K6relmez6 el6adta, hogy kozel h6rom 6vig folytatott vizsg6lat sordn az eli6r6
versenyhat6sdg r6szletesen elemezte az 6rintett tenderekef bek6rve valamennyi
relev6nsnak tartott informdci6t mind az ajdnlatk6r6k, mind pedig az ajfunlattev6k
r6sz0r6l, illetve dsszegyfijtve az egy6b bizonyit6kok sz6les kor6t. K6relmez6 el6adta,
hogy nrindezek ellen6re a HatArozat tan(rsdga szerint nem jutott olyan inform6ci6
birtok6ba az eljfu6hat6sdg, amely alapj6n megiillapithat6 lett volna, hogy K6relmez6
magatart6sa b6rmilyen jogellenes el6nyre vezetett volna (Hatfurozat 7L3 bekezd€se).
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K6relnez6 6ll6spontja szerint a k6r bek6vetkez6s6nek ktzfurts;dgdt timasztja al6. az is,
hogy az aj6nlatkdr6k maguk is tudatdban voltak a HatArozatban bemutatott
magatartdsnak, s6t saj6t magatart6sukkal ahhoz ielent6sen hozzfujlrultak. K6relmez6
el6adta, hogy a Hatfurozatban meg6llapitott t6ny6ll6s szerint a jogs6rt6 magatartds
l6nyege az volt, hogy az elj6r6s al6 vont orvosi k6palkot6 eszkilz gy5rt6k,
egyiithffkddve a beszerz1seket lefoly6t6 k6rhilzakkal, felm6rt6k a lecser6lend6
g6pekre vonatkoz6 k6rhdzi ig€nyeket 6s a kapcsol6d6 preferenci6kat (prefer6lt
gydrt6kat vagy forgalm az6kat). Ezt kdvet6en a k6rh6zakkal egytitbnffkddve a gy6rt6k
6s forgalmaz6k olyan mffszaki specifikdci6kat kdszitettek a k6rh6zak sz6milra,
amelyek lrrzfutilk vagy h6h6nyban r6szesitett6k a versenyt6rsakat, ez6ltal6rv6nyre
iuttatva a megieldlt preferencidkat. K€relmez6 szerint ennek eredmGnyek6nt a
versenykorlfutozfus r6szben az aj6nlatk6r6i preferenci6b6l szilrmazott, azt pedig
kozvetetten kieg6szitette a gyfurt6 6s forgalmaz6 c6gek 6ltal tanfrsitott passzivitd+
amely a mffszaki leirdsok formiilis megt6mad6sdnak elmarad6sdban nyilv6nultmeg.
K6relmez6 szerint az lJrtlrla okozott kdr telies hi6ny6t tdmasz$a aI6 az is, hogy az
6rk6pz1se a KEOP tenderek eset6ben ugyanazta bels6, a n6metorszdg1 anyacdg 6ltal
meghat6ro zoft elifurfust kdvette, mint minden m6s tender eset6ben, 7gy az dltala adott
ai6nlatok nem tartalmaztak a szok6sost6l elt6r6 Srazilst, nagyobb nyeres6get. Erre
vonatkoz6an p6ldak€nt K6relmez6 bemutatta k6t iellemz6en 6rt6kesitett eszk6z, a
rdntgeng6pek kapcsdn adott egyes 6rai6nlatok
6s az I
I
mogotti bels6 kiiltseg kalkul6ci6kat A mell6kletben <isszehasonlit6skent egy-egy,
jogs6rt€ssel nem 6rintett TIOP tenderben alkalmazoft 6rk6pz6st, illetve tdbb, a
jogs6rt6ssel drintett KEOP tenderben alkalmazott 6rk6pzflst hasonlitott 6ssze
K6relmez6.
K6relmez6 el6adta tovdbb6,, hogy a k6r hi6nydt hmasztla al6, hogy annak ellen6re,
hogy a hat6s6gi elj6r6s kezdetekt6l fogva sajt6nyilv5nossdgot kapott, illetve az 6rintett
k6rh6zak is kdzvetlen megkeres6st kaptak a GVH-t6l adatk6r6s form6j6ban, egyetlen
k6rt6rlt6si ig€ny sem keriilt a K6relmez1hdz benyfrjtdsra, illetve ilyen ig6nyek
6rv6nyesit6s6re form6lis iogi l6p6sek sem ttirt6ntek.
K6relrnez6 v6llalta mindazon6ltal, hogy az lltala a KEOP p6ly6zat kapcsAn orvosi
k6palkot6 eszkdz 6rt6kesit6se sor6n a Hatfurozatban meg6llapitott jogs6rt6sben val6
rdszv6tellel okozott k6rok kapcs6n az el6viil€si id6n beliil ig6nnyel ielentkez6
k6th1zak megkeres6sekor az alilbbiak szerint j6r el:

A be6rkezett k6relmeket a Siemens Healthcare jogtandcsosa 15 munkanapon beliil
6ttekinti, 6s azig6ny elfogaddsa, illetve adott esetben ak6r m6lt6nyolhat6sdga kapcs6n
a k6rhilzat a Siemens Healthcare 6ll6spon$6r61 6rtesiti.

Az ig6nyeket elutasit6 dll6spont eset6rU azt minden esetben automatikus.u:L ak6rh6z
egyidejfi 6rtesit6se mellett megkiildi fiiggetlen kiils6 tigyv6di iroda r6sz6re 6s az
iigyv6di irod6t6l 8 munkanapon beliil kapott iogi szakv€lem6nnyel kieg6szitetten
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felterjeszti a Siemens Healthcare igyvezetfjdhez, aki d6nt az ig6ny elfogadfustu6I,
aklr m6ltdnyolh at6s6gtu61.

v agy

A Siemens Healthcare minden ddnt6se sor6n fokozott figyelemmel lesz a szerz6d6sen
kiviil okozott k6rokra vonatkoz6 jogi szabilIyozisra 6s kapcsol6d6 joggyakorlafra, az
objektivit6sra 6s a gyorsasdgra, a m6lt6nyoss6g 6s a teljes k6rt6rit6s elv6re.

K6relmez6 el6adta, hogy

a fenti v6llal6st honlapj6n a

Hat6s6g hatarozat6nak

k1zhezv €tel6t kdvet6en halad6ktalanul hozz6f6rhet6v6 teszi.

K6relmez6 a k6relm6ben nem igazolta megfelel6en a Kbt. 188. S (2) bekezdes a)
pontj6t ez6rt a K6relmez6t a Hat6s6g a Kbt. 188. S (4) bekezddse alapj6n 2020. janu1r
14. napjdn kelt, T-02841/02/2019. sz6mi, valamint 2020. janutu 20. napjdn kelt T02841 / 07 / 2079 . szilmi v 6 gzdslben hidnyp 6tldsra hiv ta fel. K€relm ezO a iiAnyp6ttasdt
2020. janu1r 20., janudrr 2l,varamint janudr 24. napjlnnyirjtotta be.

A

Hat6s6g a hiAnyp6tldsi felhiv6saiban felhivta K6relmez6! hogy tov6bbi
dokumentumokkal igazolja, hogy a K6relmez6 6ltal - a Hat6rozatbanvizigdtlteljaras
sor6n - adott aj6nlatok nem tartalmaztak a szokdsost6l elt6r6 6raz6st. A HuiOrag
tov6bbd felhivta K6relmez6t, hogy mutassa be 6s dokumentumokkal igazolja, hogy
azo:n, jogs6rt6ssel 6rintett kozbeszerzlsi elifufusokban, amelyben K6relmez6 nyertes
aj6nlattev6 lett, milyen dsszegti aj6nlatot tett 6s milyen drbev6telre tett szert, tov6bb6
minden drintett elj6rds kapcs6n igazolia,hogy K6relmez6 nyertes ajdnlati 6ra nem volt
magasabb a szokdsos piaci drakndf ebb6l kcivetkez6en az lllanhaztart6s barmely
alrendszer6t, illetve az Eur6pai Uni6 kcilts6gvet6s6t, illetve az 6rintett operativ
programhoz kapcsol6d6 p€nzalapot nem 6rte k6r.
A Hat6s6g felhivta tov6,bb| K6relmez6t,hogy dokumentumokkal igazolja (p6lddul a
,,k1rt6rit1si eljaris" rendj6t meg6llapit6 szabllyzattal,, utasit6ssai), hogy a
Hatilrozatban megdllapitott jogs6rtdsben val6 r€szv6tellel okozott k6rok kapcs6n
ig6ruryel jelentkez6 kdrosultak vonatkoz6s6ban a k6rt6rit6sre vonatk oz6 vAllalas
meghat6rozott hatdrid6vel megtort6nt.Tov6rbbS,, hogy K6rebnez6 a v6llal6sdt terjessze
ki egy6b potencidlis k6rosultra is 6s annak k6zz6t6tel6r6l gondoskodjon.
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K6re1mez6 dlldspontja szerint bizonyit6kk6nt vehet6 figyelembe, hogy K6relmez6
jogs6rt6sben val6 r6szv6tel6t nem a versenykorliltozils rr6v6n el6rhet6 tld.lfuazilsi
lehet6s6g motivdlta, hanem az, hogy a mag6t kormdnyzati szerepl6 k6pvisel6jek6nt
feltiintet6 szemlly dltaL felajdnlott koordin6ci6 l6bzott ktzdr6lag lehet6v6 tenni azt,
hogy a rendkiviil rdvid id6 (ket-ket 6s f6l h6nap) alatt p6rhuzamosan lefuttatand6
nagy szfumir (kOzel100) tender eredm6nyes legyen. A tenderek eredm€nyes befeiez6se

6rtelemszer(en valamennyi gydrt6, igy K6relmez6 kozvetlen drdeke volt, €s a
koordin6ci6ban val6 rlszv€telt ez az 6rdek 6s nem az eryes tenderek tulilrazfslhoz
kapcsol6d6 6rdek motivAlta. Ennek alapj6n - K6relmez6 6ll6spontja szerint - bel6that6,
hogy K6rehmez6 nem okozhatott k6rt term6kei t6l6raz6s6val, ki.il<inds tekintettel arra,
hogy etfultuazfus az adatok alapj6n m6g csak nem is val6sziniisithet6.
Fentiek 6s a kor6bban el6adottak alapj6n K6relmez6 megdLlaplthat6nak tartla, hogy
magatart6sa nem okozott kfut a vev6knek, vagy mds potencidlisan 6rintett
szem6lyeknek. A teljessdg kedv66rt K6relmez6 jelezte, hogy kdrelme beny{tjt6sa 6ta
sem 6rkezett kdrt6rit6si ig6ny a potenci6lisan 6rintett szem6lyi korb6l, a HatAtozat
meghozatalilt ov ez6 jelent6s m6dia visszhang ellen6re sem.

el6adta tovAbb6,

K6relmez6

megaj6nlott, illetve bev6telezett 6rak piaci ielleg6t K6relmez6 rilszletesen is bemutatta.
A bemutatfushoz kapcsol6d6an K6relmez6 mellEkelte az 6rintett ajdnlatok m<igiitti
k6lts6g kalkuliici6kat, valamint e kalkuldci6kat osszehasonlitotta valamely nem KEOP
tenderben 6rt6kesitett, azonos tipusri 6s a lehet1s1g szerint leginkabb hasonl6
konfigur6ci6j(r berendez6sek kapcsdn alkalmazott kiilts6g kalkul6ci6kkal. Ugyancsak
cisszevetdsre kertiltek az alkalmazott 6rr6sek, illeWe az a kortilmdny, hogy ezekben
nem volt 6rdemi elt6r6s a KEOP €s nem KEOP tenderek kozdtt.

K6relmez6 a benyirjtott hi6nyp6tl6sai ellenEre tovdbbra sem igazolta megfelel6en a
Kbt 188. $ (2) bekezd1s a) pontj6t, ez6rt a K6relmez6t a Hat6s6g a Kbt. 188. S (4)
bekezdCse alapjdn 2020. ianudr 30. napj6n kelt, T-02841./12/2019. szilmiv€gzfls1ben,
ism6telten hi6nyp6tl6sra hivta fel. K6relmez6 a hi6nyp6tl6silt2020. febru6r 3. napj6n
nyiritotta be.

A Hat6s6g hi6nyp6tl6si felhiv6siban felhivta K6relmez6t, hogy mutassa be a
berendez6sek draitmeghalad6 egylbszolgilltartdtsok (pl. garancia, iizemeltet6s,szewiz
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stb.) 6rk6pz6s6t, kiil<inds tekintettel arra, hogy a kor6bbi hirenyp6tlds mell6kletek6nt
becsatoltkdltsdgkalkuldci6k m6r tartalmazzilka j6t61l6st (,luarranty cost")6s sokszor a
be6pit6si 6s beszerel6si koltsdgeke! mint t6teleket. Tovirbbil, hogy oldja fel a kor6bbi

hi6nyp6tl6sokban bemutatott kolts6gkalkuliici6k alapj6n k6pzett
szer z6d6ses, valamint aj6nlati iirak kozotti ellenhnond6sokat.

6rak 6s

a

K6relmez6 hi6nyp6tl6siban el6adta, hogy a kor6bbi beadv6nyban k<ilts6gk6nt
megjelen6 ,,utarranty cost" alatt a berendez6ssel mindenkor egytitt j6r6 tizenk6t
h6napos garanciavdllaliisnak K6relmez6 fel6 megjelen6 kolts6g6t kell 6rteni. E k6lts6g
az els6 6vben potencidlisan felmeriil6 egyes alkatr6sz meghibdsodasi okokhoi
igazodik. Ez a kolts6g ugyanakkor a berendez6s 6rkalkul6ci6j6nak arlsz€tklpezi, az
nem jelenik meg kiilcin a garancidra vonatkoz6 ajfunlanrdszben.
K6relmez6 el6adta, hogy a garanci6ra vonatkoz6 ajdnlat az eLs6 6vet k6vet6 id6szakra
vonatkoz6 szolgiltatilst foglalja magdban, azonban a 2015-ben a KEOP p6ly6zat
keret6ben orvosi k6palkot6 eszkdzok beszerzlslre kiirt kozbeszerz6si elj6r6sokban
jellemz6en 5 6vre sz6l6 teljes kcirii garanciav6llaldssal k6rt€k az aj6nlatk6r6k a
berendez6sek megajdnl6s6t. K6relmez6 szerint a garanciak6nt megjelctit aianhti resz
ez&t egy 4 r6ves id6szakra vonatkoz6an, vary 12 h6napos mennyis6gekben keriilt
megajiinldsra, vary pedig egy <isszegben, ftigg6en att6l, hogy az aj6nlati
dokument6ci6 milyen megaj6nl6si form6t irt el6. El6bbi esetben a megaj6nlott 12 havi
garancidt n6ggyel meg kellett szorozni a szerz6dds szerinti risszeg meg6llapitas6hoz.

K6relmez6 el6adta tov6bbd, ho
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K6relmez6 mell6kletek segib6g6vel r6szletesen bemutatta az eryes, K6relmez6
kiizvetlen aj6nlatt6tel6vel 6rintett tenderekben adott aidnlati 6rak kdlb6g alapf
megalapozotb696t.
A Hat6s6g a2020.janu6r 20. napjdn kelg a T-0254't /05/20L9. sz. v1gzlslben - az Akr.
25. S (1) bekezd6se alapi6n, 5 napos hatdrid6 tftz6s6vel - megkereste az EUTAF-ot 6s
nyilatkozatdt kdrte, hogy az eur6pai uni6s t6mogat6sra tekintettel az EUTAF
folytatott-e ellen6rz6st K6relmez6 vonatkoz6silban a KEOP pftylzat keret6ben kiirt
k6palkot6 diagnosztikai eszkdziik beszerz$se tfugyi kdzbeszeruflsi eli6r6sok
tekintet6ben.

Az ELIIAF t'fliilkoztatAsa 6rtelm6ben az id6zett elj6r6sok kapcs6n nem folytatott le
ellen6rz6st.

A Hat6sdg a2020.janudr 20. napjdn kelt, a T42841,/06/2019. sz. vlgzl#ben - az A,kt.
25. S (1) bekezd6se alap16n,5 napos hat6rid6 tllzflslvel - megkereste az ITM-et 6s
nyilatkozatit k6rte, hogy az eur6paiuni6s t6mogat6sra tekintettel az ITM folytatott-e
ellen6rz6st K€relmez6 vonatkozdsfuban a KEOP pillyilzat keret6ben kiirt k6palkot6
diagnosztikaieszkdzbkbeszerzflse tdrgyf kdzbeszerz6si eli6risok tekintet6ben.

Az ITM tAiilkoztatSte6ban el6adta, hogy a KEOP pillydzat projektjei tekintet€ben a
Miniszterelndks6g Kdzbeszerz1si Feltigyeleti FfiosztAlya (tov6bbiakban: KFF)
folytatott le kozbeszerz1s-iogi ellen6rzdseket A KFF ellen6tz6sek, valamint - adott
esetben - az h6nyit6 Hat6s6g szabillytalansegi eljdrds6nak eredm6ny6t tartalmaz6
ddnt6seket a Hat6s6gt€sz6re az ITM megkiildte.
Az ITM 6ltal megktildtttt dokumentumok alapj6n megdllapithat6, hogy nem keriilt sor
korrekci6 kiszabdsdra az 6rintett eljdr6sok tekintet6ben.
3.2.3.

A Hat6sig ddnt€se 6s annak indokai

A

Hat6s6g 6ll6spontia szerint onmagdban abb6l a t€nyb6l, hogy a HatArozat 713\
bekezd6se szerint a jogs6rt6ssel el6rt el6ny sz6mszer{rsft6s6re nem keriilt sor, nem
kiivetkezik, hogy nem tdrtdnt k6rokoz6s. A GVH aHatilrozat7TL) bekezd6se alapjdn
a iogs6rt6ssel el6rt el6ny 6sszeg6t kiztu6lag a birsdg alapdsszeg€nek korrekci6ja
6rdek€ben vtzsgillta. A GVH a HatArozat 713) bekezd6s€ben technikai jelleggel
megdllapitja, hogy mivel a jogs6rt6ssel el6rt el6ny szfumszedlsit6s6re nem keriilt sor,
igy nem tudta figyelembe venni az alaposszeg korrekci6ia tekintet6ben. A leirtakb6l
kdvetkez6en a iogs6rt6ssel el6rt el6ny sztmszedisit6s6nek hidnya sem a iogs6rt6ssel
el6rt el6ny bekdvetkezt6t sem annak hi6ny6t nem bizonyitia.

A Hat6s6g 6ll6spontia szerint, tekintettel arra, hogy

a jogs6rt6s elkdvet6sEre eur6pai

uni6s alapb6l finanszirozott kdzbeszerzflsi elj6r6sok sordn keriilt sor, nem kizdr6lag az
aj6nlatk6r6k tekinthet6k potenci6lis kdrosulbrak, hanem az Eur6pai Uni6
krilts6gvet€se, valamint kdzvetetten Magyarorszdg Kdzponti Ktilts6gvet6se is. A
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leirtakb6l kdvetkez6en nincs szdmottev6 jelent6s6ge annak a t6nynek, hogy

az

aj6nlatk6r6 k6rhilzak is kozrehatottak a kfurokozilsban.

A leirtakra tekintettel, a Hat6siig

Sll6spontja szerint a potenci6lis k6rosultak k<ire
azonosithat6, igy 6nmag6ban nem elegend6 aztvizsgirlni, hogy a K6relmez6 milyen
int6zked6seket hozott a k6s6bbiek sor6n hozzA be6rkez6 k6rosulti ig6nyek
kompenz6ci6ia tekintet6ben. Ebb6l kifoly6lag a Hat6sdg nem fogadja el dnmagdtban
K6relmez6 vdllal6siit a Kbt. 188. S (2) bekezd6se a) ponti6nak igazol6s6ra.

A HatArozat 644) pontja szerint az egyslges, folyamatos jogs6rtds egyszerre val6sit
meg versenykorliltoz6 c6l(r piacfeloszt6st 6s megval6sitja az 6rak kcizvetett
meghatdrozdsit, hiszen igy feltehet6en elt6rtek att6l az 6rt6l, ami val6s
versenykcirnyezetben kialakulhatott volna.

A fentiekre tekintettel a Hat6s6g az furogzit6s kapcs6n esetlegesen bekove&ezett
t6l6razast, mint a jogs6rt6s eredm6nyek6nt bekrivetkezett k6rt v izsgillta.

K6relmez6 dokumentumokkal aliltAmaszfrra r6szletesen bemutatta az 6raz6s6t,
6tk6pz6s6t mind a kiizbeszerzdsek tatgyilt k6pez6 berendez6sek, mind az althoz
kapcsol6d6 szolgfltat6sok vonatkoziis6ban, osszehasonlitva egydb, a jogs6rt6ssel nem
6rintett szerz6d6sek 6rk6pz6s6vel. A benyfitott iratok alapjdn a Hat6s6g r6sz6re nem
6ll rendelkezOsre olyan iratvagy bizonyit6k, mely K6relmez6 a Tpvt. 88/D. g-a szerinti
kiirokoziisi v6lelem megdrint6se kor6ben bemutatottakat k6ts6gbe vonnii.
Tekintettel arrn, hogy Kdrelmez6 nyilntkozatdanl ellentdtes informdci6, illetue dokumentum
nem jutott a Hnt6sdg tudomisfirn nz iigy tizsghlntn sorin, n Hat6sdg elfogadta Kdrelmez| o
3.2.1. pontban ismertetett nyilatkozntit 6s az 1ltaln bemutatott iratoknt a Kbt. LSS. S Q)
beke zdes a) p ontj db an
fo glnltak igazolds dr a.
3.3.

Megillapit6sok

a

Kbt. 188.

S (2)

bekezd6s b) pontia vonatkozfusAban

3.3.1.

K6relmez6 el6adta, hogy a GVH-val folyamatosan egyi.itbniikdddtt 6s a HatArozat
719) bekezd6s6nek megdllapit6sa szerint megfelelt a Tpvt. 78/ A. S-6ban foglalt
felt6teleknek, azaz a torv6nyben meghatfurozoft m6don felt6rta a jogs6rt6s! arra
vonatkoz6an jelent6s hozziladott 6rt6kkel bir6 bizonyit6kokat szolg6ltatott. Erre
tekintettel K6relmez6 4Do/o -os birs6gcsdkkent6sben r6szesiilt.
K6relmez6 el6adta tovitbbil, hogy az eljdrils befejezEs6nek felgyorsitfusilhozjelent6s
m6rt6kben hozziljdrult azzal, hogy r6szt vett a Tpvt. 73/ A. $-a szerinti egyezs6gi
elj6riisban, amelynek sor6n a t6ny6ll6st nem vitatva, elismerte magatartiisa
jogelleness6g6t. Erre tekintettel tovdbbi 30% -os birs6gcs6kkent6sben r6szesiilt.
K6relmez6 a k6relm6ben nem igazolta megfelel6en a Kbt. 188. S (2) bekezd6s b)
pontj6! ez6rt a K6relmez6t a Hat6s6g a Kbt. 188. S (4) bekezd6se alapjdn 2020. janu€n
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kelt

T428/.L/07/2019. szdmfi v6gz6s6ben hi6nyp6tl6sra h,lvta fel.
K6relmez6 a hi6nyp6tl6 s6t 2020. janudr 24. napitnnyfitotta be.
20. napian

A Hat6sig hiinyp6tliei felhivisiban felhivta K6rebnez6t arta, hogy nyila*ozzort,
hogy a krzfur6 ok alapjdul szolg6l6 iogs6rt6ssel Osszefiigg6sben sor keriilt-e a GVH
eli6r6s6n kiviil egy6b eljtufus,vizsgfulatvagy nyomoz6s elrendel6s6re, tovdbbd felhivta,
hogy mutassa be a Kbt. 188. S (2) bekezd6s b) pontia szerinti felt6telek fern6ll6sdtezen
estleges elj6r6sok tekintetdben is.

Hiinyp6tl6siban K6relmez6 el6adta, hogy a Hatilrozat meghozatalfit kdvet6en
esetlegesen indult egy6b hat6s6gi elj6rdsokr6l (sajt6hiresztel6seken t6lmen6)
tudom6sa nincsen, azokban adatk6r6st vary m6s form6lis vary inform6lis
megkeres6st nem kapott.
3.3.2.

A Hat6sig diint€ee 6s annak indokai

A megbizhat6s6g

megdllapitisdhoz olyan int6zkedEsek bemutatdsa 6s igazolilsa
sziiks6ges, melyek akfiv, tdrv€nyi kiitelezetb6gen trilmutat6 magatar6sra utaLrak.

HatArozat 7't6'), valamint 719) bekezd6se szerint a GVH enged6kenysdgi
politik6jdnak alkalmaz6sdra keriilt sor K€relmez6 tekintetdben, emiatt K6relmez6vel

A

szemben a bfusdg m6rt6k6t

4oo/o

-kal cstlkkentette.

Hatfutozat 721'1, valamint 722\ bekezd6se szerint K6relmez6 a versenyfeliigyeleti
elj6r6s sor6n egyezslg1 nyilatkozatot tett, amely kiemelt m6rt6kben hozzdifunilt az
elifu6s gyorsitasAhoz, ette val6 tekintettel a GVH K6relmez6vel szemben a birs6g
m6rt6k6t tovdbbi 30%-kal cstikkentette.

A

A fentiek szerint megdllapithat6, hogy K6relmez6 akfv, egyiithiikcld6 magatart6st
tanfrsitott az eljinds sordn, melynek eredm6nyek6nt a GVH tobb fuben csdkkentette a
birs6g m6rt€k€t
meg6llapitotta, hogy K6relmez6 az iitalahivatkozott
igaznlta a l(ht. 1.85. $-n (2) bekezdesenek b) pontja
megfelelfun
elj6r6ssal tisszeftigg6sben
s zcin ti feltd telek fe nn 6Il ds dt.

A leirtakra tekintettel

a Hat6s6g

3.4.

Meg6llapitisok

a

Kbt. 188. S

el

bekezdGsGnek

c) pontilban

foglaltakkal

kapcsolatban.
3.4.1.

K6relmez6 el6adta,
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A

bels6 vizsgillat eredm6nyek6nt K6relmez6 a fentiekben is hivatkozott, sikeres
enged6kenys6gi k6relemmel tudott 6lrri, jelent6s mennyislgii, hozzdadott 6rt6kkel
br6bizonyit6kot adva 6t az elitu6 hat6s6gnak.
K6relmez6 el6adta, hogy a bels6 vrzsgillatsoriin feltdrtak szewezeti6s szem6lyi szint(i
is magukkal hoztak. K6relmez6 dokumentumokkal igazolta, hogy
ngyvezet6i6nek a megbrzatAsa megsziin! valamint azonnali hat6llyal megsztintette a
vizsgfitmagatartdsban aktiv szerepet ji{tsz6vezet6 6rt6kesit6 jogviszony6t.

vdltozdsokat

K6relmez6 el6adta, hogy a GVH ftel6 rdszletesen bemutatta a jogs6rt6s kapcsdn
eltervezett, c6lzott megfelel6si politika fejleszt6si koncepci6jAt, - 6s hat6rid6vel
kdtelezetts6get vdllalt annak v6grehajtiisdra. Erre tekintettel az ebi6r6 hat6s6g tov6bbi
4%-kal csdkkentette a K6relmez6re kiszabott birsrigot. A vdllalt kdtelezettslget az
elj6r 6 hat6s6 g ut6v izs g6lat ker et6ben ellen6rizhe ti.

K6relmez6 a k6relm6ben nem igazoltamegfelel6en a Kbt. 188. S (2) bekezdes c) pontj6t
ez6rtaK6relmez6ta Hat6s6g a Kbt. 188. S (4) bekezd6se alapjdn 2020.ianu6tr 1.4. napj6n
kelt T-02841/02/2019. szdtmft v6gz6s6ben hi6nyp6tl6sra hivta fel. K6relmez6 a
hianyp6tld sdt 2020. januiir 20. nyrlf totta be

A Hat6sdg hiinyp6tl6si felhivis6ban felhivta K6relmez6t,hogy r6szletesen mutassa
be K€relmez6 6ltal meghozott szewezeh 6s technikai int6zked6seket, 6s hogy ezek
mennyiben alkalmasak a tov6bbi jogs6rtdsek megel6z6s€re.
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3.4.2

A Hat6sig d6nt6se €s annak indokai

A Kbt. 64. S (1) bekezdese alapjdn akizfut6 ok fenn6ll6sa esetCn van lehet6s6ge az ott
felsorolt gazd,asitgpszerepl6knek az }nLrsztfuzilsra. Jelen esetben akizdr6 ok a Kbt. 62'
g (1) bekJdes n) pontja aiapjdn 2019. december 1r9-t6l6ll fenn, ez6rtaz aztmegelflz6en
tett'int6zked6sek annyiban vizsg6lhat6k, amennyiben a K6relmezlbizonyitani tudja,
hogy a kor6bban -"gt"tt intezkedOsek
tov6bbi jo gs6rt6sek megel6z6s6t.

A Hat6s6e sreraezeti

6s technikni

a

jiiv6ben is kell6k6ppen biztositani k6pesek a

int|zkediskint elfo

a K6relmez6 6ltal bemutatott

A Hat6s6g figyelembe vette, hogy aHatdrozat7zg) bekezd6se szerint K6relmez6 m6r
rendelkezett egy nemzetkdzi sztenderdeknek megfelel6, miikod6, sz6leskorii
megfelel6si programrnal, melynek v6llalt fejleszt6se a m6r meg16v6 programhoz
tartalmaz,
k6p"es! a GVi{ elarasanak tanulsagaira reflektdl6, jelent6sebb fejleszt6seket
ez1rtacvH azut6lagos megfelelisiet6f.eszit6s elismer€sekdnt a birs6got tovdbbi4%kal csdkkentette K6relmez6 vonatkoz6s6ban'
A Hat6s6g meg6llapitja, hogy az e pont szerinti int6zked6sek meghozatalara akiz6t6
ok bek6vetkezt6t meg.lOr6en, azbnban a fogs6rt6s megt6rt6nt6t kovet6ett, azzal
osszefiigg6sben keri.ilt sor.

hivatkozott
A leirtakra tekintettel a Hat6s6g megallapitotta, hogy K€relmez6 az
'iltala
(2) bekezdes'nek c) pontja
elj6r6ssal osszefflgg6sben megfelelften igazolta n Kbt. 1,88. $-a
s

re r in ti feltd telek

fe n n 611 6s rtt

.

4. A relevins iogszabdlyi rendelkez6sek
6s
11. S (1) bekezd6se szerint tilos a vallalkoz6sok kozdtti meg6llapod6s
l6treiott
alapifin
Osszehangolt magat att6s, valamint a v6llalko zfusok egyesiil6si iog

A Tpvt.

't6
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szervezetenek, koztesttiletEnek, egyesiil6s6nek 6s m6s hasonl6 szewezet€nek (a
tov6bbiakban egytitl v6llalkozilsok t6rsul6sa) a dont6se (a tov6bbiakban egyiitt:
meg6llapod6s), amely a gazdas6gi verseny megakad6lyozilsdt, korldtoz6sflt vagy
torzit6s6t c€Iozza, vary ilyen hatdst fejthet, illetve fejt ki. Nem min6stil ilyennek a
meg61lapodds, ha egym6st6l nem fiiggetlen v6llalkozitsok kozott jon 16tre.

d) pontja szerint ez a tilalom vonatkozik ki.il6nosen: a
v6teli vary az eladfusi 6rak, valamint az egy1b iizleti felt6telek kdzvetlen vary
kozvetett meghatdrozilsilra; a piac felosztilsfua, az 6rt6kesit6sb6l tort6n6kizdr6sra, az
6rt6kesft6si lehet6s6gek k0zotti v illasztils korl6toz6s6ra;
A Tpvt. 11.

S (2) bekezd6s a) 6s

A Tpvt.88/D. S (4) bekezddse szerint az ellenkez6bizonyftds6igv6lelmezni kell, hogy
a jogs6rt6s k6rt okozott, ha a felperes bizonyitla, hogy a versenyjogi jogs6rt6s kartellt
val6sitott meg.
gazdas6,gi szerepl6, akivel (amellyel)
szemben a62. S (1) bekezdEs b) 6s f) pontjdban emlitett kiz6r6 okok kiv6tel6vel b6rmely
egy6b kiz6r6 ok fenn6ll, k6relmet nyfjthat be a Hat6s6ghoz annak meg6llapit6sa
6rdek6beru hogy az iltala hozott int6zked€sek a kiz6r6 ok fenn6ll6s6nak ellen6re
kell6k€ppen igazolj6k a megbizhat6silgAt. A benyfjtott kdrelem informatikai eszkoz
alkalrnazdsdval megszerkesztett, szerkeszthet6 form6tumri v6ltozatilt aKdzbeszerzilsi
Hat6sdg rendelkez6s6re kell bocsiltani, amit elektronikus lev6l Ot16n tort6n6
benyrijt6s eset6n - a Kozbeszerzlsi Hat6s6g egy munkanapon bel0l visszaigazol. A

A Kbt. 188. S (1) bekezdr6se szerint b6rmely

-

megtett int€zked6sekkel kapcsolatos bizonyitdkokat

a

kdrelemmel egytitt kell

benyrljtani a Kdzbeszer z€si Hat6s6g r6sz1re.
L88. S (2) bekezd6se 6rtelm6ben a kizdr6 ok hat6lya al6 tartoz6 gazdasilgi
szerepl6 a megbizhat6silgdnak bizonyft6sa 6rdek6ben k0teles igazolnl hogy
a) a bfncselekm6nnyel, kdteless6gszegdssel vagy egy€b jogsdrtdssel okozott k6rt - a
k6rosult 6ltal elfogadott m6rt6kben - megt6rftette vagy arra meghat6rozotthat6rid6vel
kdtelezetts6get v6llal0
b) az illet6kes hat6sdgokkal akt(van egyiittmiikodve 6tfog6an trsztAzta az iigy
t1nydllilsilt 6s koriilm6nyeif 6s
c) olyan technikai, szewezetr6s szem6lyi int6zked6st hozott, amely alkalmas a tovdbbi
b{incselekm6ny, kotelessdg sze g€s, illetve egy €b j ogs6rt6s me gel6z6s6re.

A Kbt.

Osszegenre a fentieket, a Hat6s6g megillapitotta, hogy K6relmez6 megfelel6en

a Kbt.

bekezd€s6ben foglaltakat, ez6rt
int6zked€sek me gf elel6ek megbizhat6siginak igazolAs 5r a.

igazolta

188. S

e,

az iltala hozott

Budapest, 2020. febru6r 10.
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