Rigó Csaba Balázs

AKozbeszerzflsiHat6s6g (a tov6bbiakban: Hat6s6g) akozbeszerz6sekr6l s261620L5.
6vi CXLII. t0rv6ny (a tovdbbiakban: Kbt.) 188. S (4a) bekezddse alapjdn meghozta az
al6bbi

HATAROZATOT:

6ltal k€pviselt Szamos-H. Kereskedelmi 6s Szolgiltat6 Kft. (1113 Budapes!
Karolina fit34.B.lhez.1/57., a tov6bbiakban: K6relmez6) eltal a Kbt.64. S-a szerinti
ilntisztfuzAs 6rdek6ben meghozott int6zked6sek megfelel6ek megbizhat6sig6nak
igazolAsAra, erre tekintettel a K6relmez6k&elm6nek aKilzbeszerz6si Hat6s6g helyt
ad.

Az iigyben elj6r6si kiilts6g nem meriilt fel.

INDOKOLAS
K6relmez6 a Hat6s6ghoz 20L8. m6jus 30-dn a Kbt. 188. S-a szerinti ontrsztilzilsi
k6relmet terjesztett el6 megbizhat6sdgdnak igazolfusfu a.
1.

T6ny6llis

a K6relmez6

6ltal el6adottak 6s a rendelkez6sre

ill6 iratok alapiin

K6relmez6 el6adta, hogy a Fels6-Szabolcsi K6rhfuz (46,00 Kisvdrda, Arped u:rca26., a
tovdbbiakban: Ajdnlatker6) 20L8. janu6r 25-6n feladott ajdnlati felhiv6ssal uni6s nyflt
k6zbeszerz6* eljilrdst inditott ,,Higi6n6s eszkdztik beszerzflse a Fels6-Szabolcsi
Kilrhdz szfimdra ad6sv6teli szerz6d6s keretdben" tdrgyban. Az eljfufusban K6relmez6
ajdnlatot tetta2.6s3. rflszaj nlati ktir vonatkozdsilban.

Az

eljilrfisban Aj6nlatk6r6 201.8. m6jus L1. napjdn hozott 6s ugyanazon a napon
K6relmez6 tdszflte megkiilddtt kdzbens6 ddnt6s6ben meg6llapitotta a Kbt. 52. S (t)
bekezd6s t) pontj6ban foglalt krzdr6 ok fenn6ll6s6t 6s K6relmez6t kizfurta a
kdzbeszerzflsi eljfu6sb6l mindkfit ftszaj6nlati ktirben (az fiwdnytelensdgr6l sz6l6
tAj0koztatast K6relmez6 mell6kletk6nt csatolta k6relm6hez). Aienlatk6r6 kiz6r6 ok
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kapcs6n tett meg6llapit6sai az alilbbiak szerint foglalhat6k <issze:
K6relnez6 ai6nlat6ban
tt ftipusti
eszkoz vona&ozilsAban csatolt,
eltal kidllitott megfelel6s6gi nyilatkozat
hamis. Ajdnlatk6r6
kozdlte,
i6nlott term6k
gydnt6jakdnt szerepl6
vel
soha nem volt iizleti kapcsolata, a K6relmez6 1Jrtal csatolt megfelel6s6gi nyilatkozat
nem keriilt kiaddsra, a hivatkozott dokumentum 6ll6spon$a szerint hamis.

Aj6nlatk6r6 a fentiekre tekintettel a hivatkozott megfelel6s6gi nyila&ozat benyrijtds6t
hamis adatszolg6ltatdsnak min6sitette 6s a 2018. m6jus L1-i ddnt6s6vel K6relmez6
ai1nlatat 6rv€nytelenn€ nyilv6nitotta hamis adatszolg6ltat6sra hivatkoz6ssal (a
tiljOkoztatast mell6kletk6nt csatolta K6relmez6).
K6relmez6 2018. m6jus 16-6n el6zetes vitarendez6si kdrelmet terjesztett el6, melyben
6s k6rte Aj6nlatk6r6t a dcint6s m6dositds6ra.

vitatta akizirrilsjogszerffs6g6t

Aj6nla&6r6 vitarendez€si k6relemre adott villaszAban a kdrelmet elutasitotta 6s a
K6relrnez6t 6rint6 kizilr6 ok vonatkozilsilban a meghozott kozbens6 ddnt6st nem
villtoztatta meg (a vitarendez6si k6relmet 6s a villaszt K6relmez6 mell6kletk6nt
csatolta).
Ezt kovet6en K6relmez6 m6rlegelte a jogorvoslati kdrelem beny(rjt6sdnak lehet6s6g6t,
azonban ennek lehet6s6get elv-etette, i"iitt"tt"t arra, hogy migvizsgilttu u I
tipus(r endoszk6p mos6 berendez6s Airinlatk6r6 eltal kifogesolt megfelel6s6gi

tanirsitvdny6t 6s megdllapitotta, hogy az val6ban hamis, a nyilatkozat nem a
dokumentumon felttirrtetett ki6llit6 szewezett6l sz6rmazik. Erre tekintettel K€relmez6
elvetette a jogorvoslati k6relem benyfjtdsdnak lehet6sdg6t 6s tdj6koztatta 2018. m6jus
23-en Ajdnlatk6r6! hogy elismeri a jogs6rt6st.
K6relmez6 el6adta tov6bb6, hogy Aj6nlatk6r6 tAilkoztatta az AUami Eg6szs6gtigyi
EUet6 Kozpontot (a tov6bbiakban: AEEK) akizfur6 ok meg6llapit6sfut6l, ugyanis az
Afgrc egyik kdzbeszerz6si eljdr6s6ban, melyben k6relme z6 ai6nlattev6k6nt r6sz tvesz,
felvildgosit6s k6r€s keretdben vizsg5^lja az Aj6nlatk6r6 6ltal meg6llapitott kizdr6 ok
fenn6ll6s6t (mell6kletk6nt csatolta K6relmez6 a felvil6gositds ir6nti k6r6st, melynek
K6relmez6re vonatkoz6 lll. pontja livatkozza a jelen ontrsztAzds irdnti k6relemmel
6rintett krzAr6 okot). az Afgf a ferurtartdsa al6 tartoz6 k6rh6zak mindegyik6nek
megkiildte a K6relmez6 hamis nyilatkozattdtel6r6l sz6l6 6rtesit6st. K6relmez6
tudom6sa szefint azAEEK mellett valamennyi relev6ns piaci szere pl6, ai6nlatk6r6k6nt
eli6r6 szervezetek, besz6lTit6 c6gek, partnerek tudomiissal birnak a K6relmez6vel
szemben meg6llapitottkizdrr6 okr6l, igy K6relmez6nek kiemelked6 6rdeke fttz6drk
megbtuhat6sdgdnak miel6bbi megdllapitdsdhoz. Hangsflyozta, hogy a kiz6r6 ok
fenn6ll6sa tdbb mint egy 6ves munkrii6t lehetetleniti el, ugyanis a folyamatban l6v6
kdzbeszerz6si projektjelien kb. nett6I
tisszefr 6rt6kben nyertes, vezetl
pozici6ban van a bontds ut6m, elbirdldsi szakaszbarr.
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K6relmez6 el6adta, hogy a fenti jogi helyzet gazdas6,gi 6rdekeit rendkiviili m6don
s6r$ mtikiid6s6t lehetetlennf teszi, tekintettel arra, hogy a fenti kizdr6 ok miatt
K6relmez6 a kdzszf1ta drubeszerz6seiben semmilyen form6ban (f6- 6s alvilIlalkoz6,
egy6b telierlt6s:iseg6d) nem tud r6sztvenni. K6relmez6 6ves nett6 drbevdtele dtlagosan
ttiltt"gy'IU""
olyan megrendel6sekb6l szhtrnazik, melyekben a beszerz6
k6zszf6ra szervezebrek min6siil 6s ilrabeszetzdslt kozbeszerz6si elj6r6s
eredm6nyek6nt ktttott szerz6d6s fqAn val6sitja meg.

A hamis

adatszolgilltat6s t6nye K6relmez6t a kdzbeszerz6ssel nem 6rintett iizleti
partrerek el6ft is egy6rtelmiien rossz szinben tiinteti fel, hiszen a K6relmez6t
kor6bbr6l nem ismer6, ij ijLzlen partnerekben bizalmatlansdgot kelt, adott esetben rij
iizleti kapcsolatokat lehetetlenit el.
K6relmez6 el6adta, hogy 1996 6takizdr6lagolyan termEkekkel foglalkozik, melyek CE
min6sit€se rendben varr, az elnfrlt 22 6v alatt ilyen jellegii probl6ma nem meriilt fel 6s
sz6mos nemzeti 6s uni6s tendert 4yert. K6reLnez6 kizdr6lagos k6p.
volt az
oszfrilk,I
ndmet,
u
finn
c6geknek,
vaLmint-a
sv
f
I
c6g lednyv 1,Jlalatiltkdpviselte Magyarors zilgon. Jelenleg is a finn
izraeli c6g
I.ug Krzarorago" ^"prrr""ro;e, varamrn. az-€mgor ceg es a
disztribritora Magyarorszdgon. K6relmez6 dltal forgalmazott term6kek els6sorban a
betegbiztons6g min6s6g6t 6s annak ndvel6s6t szolg6li6k ahazai eg6szs6giigyben, ezt
igazolja a nagysz6m(r k6rhazi, eg1szs1gnryi int6zm6nyi rendel6s. A termdkek
mindegyike rendelkezik az dsszes sztiks6ges dokumentummal CE megfelel6s6gi
bevizsgillilsokkal6s nyilatkozatokkal. A k6sziil6kek megbtuhat6 miikod6siiek, melyet
a hosszri garancia id6butosit6sa is aliltfumaszt, valamint korrekt megbizhat6 szewiz
h6tt6rrel rendelkeznek.
K6relmez6 el6adta tov6bb6., hogy L996 6ta foglalkozik nagynevti gydrt6k fert6tlenit6
6s steriliz6l6 berendez6seivel. K6relmez6 6ll6spontja szerint kell6 tapasztalattal
rendelkezik ezen berendez6sek forgalmaz6sa ter6n: igy kezdeft el foglalkozru 2017.

nemzetkrizi kidllitdson, majd egy aryLgfg, a
c6ggelfelvette a kapcsolato! majd a
endoszk6p mos6k magyarors zdgS for galmazdsilr

I
a.

^r^.r..

noruaptan alalr mes. A
r..rrelmez0r/ r I
op,r"r,

K6relmez6 el6adta tovfubb5,, hogy a CE min6sit6s lek€rdse ut6n - melyet u I
lZOtZ. augusztus 31-6n ktildtlttmeg - kezdte csak meg a term6k foryalmaz6sdt. A
megkiilddtt CE min6sit6s formailag hibdtlannak tfint, a Notified Body a kozismert
norv6g c6g volt A term6k *-"gr,"rr"r,Ese, szabviinyokra vonatkoz6 hivatkozas
I
6s 6rv6nyess6g mind arra engedett kdvetkeztebri, hogy a CE min6sit6s val6s 6s
6rv6nyes. K6relmez6 apillyilzatokon bek6rt 6s csatoland6 szdmtalan beszdllit6 irataig
dokumentumait eddig megbizhat6 iratoknak tekintette, de ez az eset sziiks6gess6
tette, hogy a jdv6ben minden ilyen dokumentumot alaposan megvizsgdljon.
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Aj6nlatk6r6
iktat6szdmf megkeres6s6ben jelezte nyilatkozatt6teli
sz6nd6kilt a Hat6sdg fel6, abban az esetben, ha K6relm"r6 q{b!_1t8.$_(1) bekezd6se
szerinti k6relmet nyrljt be a Hat6silghoz. A Hat6sdg
szdrntt
v6gz6sdben az Akr. 25. S (1) bekezd6se alapj6n megkereste az Aj6nlatk6r6f majd
Ajdnlatk6r6 a
sz6mon nyilatkozoft. Az Akr. 25. $ (1) bekezddse
szerinti megkeres6st a Hat6s6g tdj6koztat6sul megkflldte K6relmez6nek, melyre
v6laszul K6relmez6 onk6ntes hi6nyp6tl6,s form6j6ban kordbbi 6llit6sait meger6sit6
nyilatkozatott tett.

Aj6nlatk6r6 el6adta, hogy taj6koztatta az AEEK-et akiz6r6 ok megdllapit6s6r6l 6s a
birtokeba keriilt CE tanrisiwdnnyal kapcsolatos inform6ci6kr6l, igy tobb k6rhdzat is
megmentett att61, hogy olyan k6sziil6ket helyezzen forgalomba, melynek
megfelel6s6ge nem garant6lt. Aj6nlatk6r6 el6adta, hogy amennyiben a gdp miikcid6se
nem felel meg az el6irt elv6rdsoknak, iW nozokomi6lis (eg6szsegiigyi ell6tds
kdvetkezm6nyekdnt kialakul6) jerveny indulhat el, melynek k<ivetkezm6nyei
bel6thatatlanok lenn6nek. Aj6nlatk6r6 iill6spontja szerint K6relmez6 a szdmfra a Kbt.
62. S (1) bekezd6s ib) alpontj6ban el6irt, az adoft helyzetben 6ltal6ban elv6rhat6
gondoss6gi kdtelezetts6g megszeg6s6vel nem csup6n Aj6nlatk6r6t hanem tovdbbi
k6rh6zakat is vesz6lyhelyzetrek tette ki.
Aj6nlatk6r6 nyilatkozatAban kijelentette, hogy K6relmez6 r€sz0r0l nem tapasztalt
olyan sz6nd6kot amely arra irdnyult volna, hogy Aj6nlatk6r6vel aktivan
egytithffkddve 6ffog6an tisztAzni kivrinja az id.gy t6ny6ll6s6t 6s ktiriilm6nyeit.
Aj6nlatk6r6 el6adta, hogy nem utal aktiv egyiithnfkod6si sz6nd6kra az el6zetes
vitarendezdsi k6relemre adott Aj6nlatk6r6i elutasit6 tdj1koztatastkovet6en K6relmez6
6ltal Aiedatk6r6nek 2018. m6jus23-Ankiildottlev6l sem, melyben K6relmez6 elismeri,
hogy a kifogdsolt tanrisitvdny tartalma nem felel meg a val6sdgnak. E lev6lben
r6szletesen taglalt - Ajanlatk6r6 6ltal nem ellen6rizhet6, de ellen6rizni nem is kiv6nt akozbeszetzlsi iiggyel ossze nem fiigg6, K6relmez6 megbrzhat6s6g6ra 6s elismert
szakmai munkdjdra vonatkoz6 dllitdsok helyett a t6rgybeli kozbeszerzdsi eljdr6sban
kialakult helyzet el6reviv6 tisztAzAsa 6s els6dlegesen saj6t felel6ss6g6nek egy6rtelmii
megfogalmazAsa lett volna - Ajdnlatk6r6 dll6spontja szerint - a K6relmez6t6l
elv6rhat6 magatart6s a forgalmaz6ra el6irt egy6rtelm(i jogszabAlyi k6telezetts6gekre
tekintettel. A lev6l tartalmdnak ismeret€ben Aj6nlatk6r6 tart att6l, hogy K6relmez6
jelenleg sincs tisztdban jogszab6lyban egy6rtelmfen maghatfurozoft felel6ss6g6vel,
mert akkor nem hivatkozna m6g mindig j6hiszemf elj6r6s6ra 6s nem csatoln6 a
forgalmaz6jat6l megk6rt nyilatkozatot annak igazoldsak6pp"t, hogy nem tudott a CE
min6sit6s hamis voltdr6l. Ezzel - Aj6nlatker6 dlldspontja szerint - K6relmez6 fppenazt
tfumasztja aL6,, hogy nem min6siil megbfuhat6 gazdasiigi szerepl6nek, hiszen m6g a
t6rt6ntek ut6n is kizfu6lag arra ir6nyul minden torekv6se, hogy saidt felel6ss6g6t
anull6lja. Ajdnlatk6r6 6ll6spontja szerint a Kbt. hamis adatszolgilltatdssal kapcsolatos
szankci6j6nak f6 c€Iia az, hogy egyr1szt az ilyen jellegu cselekm6nyek elkdvet6s6t
megel6zze, m6sr6szt a jogszeriitlen magatart6st tanrisit6, e tekintetben nem
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megbizhat6 gazdas6.gi szerepl6ket t6vol tartsa a kozbeszerzflsi szerz6d6sekt6l 6s a
kdzp6nzekt6l.
K6relmez6 - a Hat6s6g hi6nyp6tl6si felhiv6s6ra - rlyilatkozoft, hogy egyetlen
alkalommal sem kerfllt sor a kizhrfussal 6rintett I
tipusri
mos6
"traoJrtop mely
Iesz1llitAs6tra, tov6bb6 bemutatta, hogy az bntisztAz6si k6relem benyrijtdsakor
elj6r6sok voltak folyamatban, melyekben aj6nlattev6k6nt 6rintett volt. K6relmez6
nyilatkozott tov6bbd,hogy az eszkozt nem vizsg6ltatta be, tekintettel arra, hogy arra
nem kotelezett, mivel nem gy6rt6ja, hanem forgalmaz6ja a tdrgybani term6knek.
K6relmez6 a hamis adatszolgilltatds felmertil6s6t kiivet6en megszakitotta iizleti
kapcsolat6t a hamis CE tanfs(tvAnytszolgaltat6, eur6pai forgalmaz6
vel.

K6relmez6 el6adta tovdbb6, hogy a 2018. m6jus 11. napidt kovet6en egyetlen
elj6r6sban sem ajdnlotta meg a kifog6solt tan(rsitv6nnyal rendelkez6 l-tipusfr
endoszk6p mos6 berendez6set.

2.

ii gy t 6lkLE p e s s 6 g v izsgAlata

A Hat6s6g el6szor aztvizsgilta, hogy a k6relem az atrajogosultt6lszfurmazik-e.
K6relmez6 el6adb,, hogy Ajdnla&6r6 dont6se nyomdn a Kbt. 62. S (1) bekezd6s h)
pontja szerinti kizilt6 ok hatdlya alatt 5ll, ezzel valamennyi kdzbeszerz6si elj6r6sb6l
kizdrbrak min6siil, mind aj6nlattev6k6nt, mind alv6llalkoz6kdnt 6s kapacit6st nyrljt6
szervezetk6nt.

A Kbt. 62. S (7) bekezd6se alapjdn Aj6nlatk6r6 tAjdkoztatta szamon
iktatott leveldben - aKozbeszetzdsiHat6sdgot a Kbt 62. S (1) bekezd6s i) pontja szerinti
krz6t6 ok megdllapitilsilr6l, iW a Kdzbeszerz6si Hat6sdg felttintette K6relmez6t a

hamis adabzolgdltatds miatt kizfurt ajdnlattev6k list6jdban
(httP: ' 'ww.kozbeszerzes.hu ;kkek ' ;zart-aianlattevok-hamis-adatszolgaltatas).

A Kbt 188. S (1) bekezd6se a megbrzhat6sdgmegdllapitdsa ir6nti k6relem benyfjt6s6t
ktzin6lag a 62. S (1) bekezd6s b) 6s f) pontjdban emlltett kiztu6 okok eset6n zfurlaki. A
jelen k6relemmel drintett krzdr6 ok a Kbt. 62. S (1) bekezd€s h) pontja szerinti kizdt6
kciriilm6ny, iW a Kbt kifejezetten lehet6v6 teszi e krz6r6 ok fenn6ll6sa kapcsdn a
megbizhat6sdg irdnti k6relem benyrijt6s6t.

A Kbt. 62. S (1) bekezd6s h) pontja szerint az eljdrilsban nem lehet aj6nlattev6,
r6szv6telre jelentkez6, alvdllalkoz6, 6s nem vehet rflszt alkalmass6g igazolfusilbarr
olyan gazdasl,gi szereplf, aki kordbbi kdzbeszerz1si vagy koncesszi6s beszerzlsi
eljdr6sban hamis adatot szolgdltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ez€rt az eljfurdsb6l
kizdrtdk, 6s a kiziltds tekintet6ben jogorvoslatra nem kertilt sor az 6rintett
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kdzbeszerzlsi eljfuilslezfrulilsdt6l sz6mitott h6rom 6vig, vagy amennyiben akizilrds
tekintetEben sor kertilt jogorvoslatra 6s az ai6nlatk1r6 kizilrilsr6l hozott ddnt6s6t - a
hamis adat szolg6ltat6s6nak meg6llapit6sa mellett - a Kdzbeszetz1si Ddnt6bizotts6g
v6glegess6 v6lt, - a Ddnt6bizotts6g hatdrozat6nak megt6maddsilta ir6nyul6
kozigazgatdsi per eset6n ablr6silgjoger6s - h6rom 6vn6l nem rdgebben meghozott
hatinozataiogszeriinek mondta ki.
A fentiek alapj6n meg6llapit6st nyert, hogy a Kirelmcz6 a Kbt. 62. S @ belcezilis h) pontja
alapjdn kiznr6 okhatdlya alatt 6lI, igy akerelcm az arra jogosultt6l szdrmnzik.
3.

Erdemi vizsgiiJiat

A Hat6sdg a hi6nyp6tl6ssal kieg6szitett kdrelem alapj6n 6rdemben elbirdlta, hogy a
kdrelem megfelel-e a Kbt. 188. S (1)-(2) bekezd6s6ben foglaltaknak.

A Kbt. 188. S (1,) bekezd6se
kapcsolatos bizonyit6kokat
Hat6sdg t6sz0re.

utols6 fordulata alapj6n a megtett int6zked6sekkel
a k6relemmel egyiitt kell benyrljtani a Kdzbeszerzilsi

K6relmez6 int6zked6seinek igazolilsa 6rdek6ben

a kove&ez6

dokumentumokat

csatolta hi6nyp6tlessal kieg6s ziteft k6relm6hez:
- meghatalmazds,

-tAjdkoztatdsk6relmez6ajtnlatilt6rv6nytelenn6nyilvdnit6ddnt6sr6l,
- el6zetes vitarendezdsi kdrelem 6s vitarend ezflsi v 6lasz,
-I
magyarors zfugi todfujdval folytatott levelez6s,
- K6relmez6 Ajdnlatkdtf rdszfire 2018. m6jus23-6nmegkiildiitt tdj€koztat6sa,
- Aggf eltal kiitdott felvilagositds ir6nti k6r6s,
- Int6zked6si Terv,

-f elel6sakkredit6ltktizbeszeruflsiszaktanAcsad6imegbizfusiszerz6dfls,
- 2018. mdius 28-ar. megtartott kozbeszerzEsi tr6ning prezent6ci6ja 6s jelenl6ti ive.
188. S (2) bekezddse alapj6n akizilr6 ok hat6lya al{, ta*oz6 gazdasilgi szerepl6
a megbtuhat6s6g6nak bizonyitdsa 6rdek6ben k<iteles igazolni, hogy
a) a bfincselekmEnnyef kdteless6gszegdssel vagy egy6b jogsertdssel okozottkart -

A Kbt.

b)

c)

a k6rosult 6ltal elfogadott m6rt6kben - megt6ritette vagy arra meghatArozoft
hat6rid6vel ktitelezetts6get vdllal!
u, illet6kes hat6sdgokkal aktivan egytithnfikddve 6ffog6art ttsztAzta az iigy
t6nydllds6t 6s kdriilm6nyei! 6s
olyan technikai, szervezeti 6s szem6lyi int6zked6st hozott, amely alkalmas a
tovdbbi bffncselekm6ny, kdteles s6gszeg6s, illetve egy6b iogs6rt6s megel6z6#re.

A Haftsrtg
6s azok

a kirelem alapjhn 4rdcmben elbirilta, hogy a Kdrelmezd 6ltal megtett intdzkeilesek

alLtimasztdsdra csatolt bizonyi6kok megfelelfuk+ megbizhat6sdga igaznlasdhoz.
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A Kbt.

S (31 bekezd4se szerint a Hat6silg a (2) bekezd6sben emlitett int6zked6s
6rt6kel6sekor kdteles figyelembe venni a biincselekm€ny, koteless6gszeg1s vagy
egy6b jogs6rt6s sirlyoss6g6t 6s saj6tos kciriilm6nyeit.
1-88.

K6relmez6 el6adta, hogy a hamisitott CE min6sit6s mind formai, mind tartalmi
tekintetben megt6veszt6sig val6snak t6nt aszlmilra, mivel azon az egyik legismertebb
Notified Body neve szerepelt. A tanrisitvdny hamis voltdnak meg6llapit6sa m6g
szak6rt6 szdmilra is komoly vizsgdJLatot jelentett, a tan(rsitvdnyt ki6llit6 szewezet
magyarorszilgibodilja is csak a tanrisitv6ny regisztr6ci6s szdmdnak, projektszdm6nak
beazonosit6s6t 6s szak&t6 kolldga bevon6s6t kovet6en tudta meg6llapitari az
okiratban szerepl6 adatok val6tlans6g6t. Kdrelmez6nek p6lyilzatonk6nt nagy szilmft
CE min6sit6st kell benyfjtani, amelyeknek vizsgillatAta (az ajimlatot ad6 gyfurt6k,
beszdllit6k megbizhat6sdgflra kell alapozni) nincs mindig alkalma. A kor6bbi
megfelel6s6gi dokumentumok ellen6rz6se neh6zkes 6s rendkiviil id6ig6nyes volt,
ez€rt a nagy mennyis6gii adatszolgilltat6s €s az aj1nlat hat6rid6re tort6n6 beny(rjt6sa
miatt nem tudta elvdgezni. |elenleg a legtobb Notified Body QR k6dot h aszn6l, mellyel
a jov6ben egysze{tbben ellen6rizhet6ek ezek a dokumentumok. Erre tekintettel
K6relmez6 r€sz1r1l a hamis adatszolgfrltat6s kapcs6n a sz6nd6koss6g 6s a s(rlyos
gondatlans6g teljes m€rt6kben kiztuhat6, legfeljebb enyhe fokir gondatlans6g
terhelheti K6relmez6t a hamis adatszolgilltat6s kapcs6n. A Kbt. 188. S (3) bekezd6s
alapj6n K6relmez6 k6rte a Hat6s6got hogy a Kbt. 188. S (2) bekezd6se szerinti
cselekm6nyek 6rt6kel6sekor a K6relmez6t terhel6 enyhe fok(r gondatlansdgot a
jogs6rt6s srilyossdg6t jelent6sen enyhit6 koriilm6nyk6nt vegye figyelembe.

A Hat6s6g megdllapitla, hogy a kiz6r6 ok alapj6ul

szolgdl6 jogs6rt6s tlnye az
onttsztilzfls keret6ben nem vizsg6lhat6, tekintettel arra, hogy K6relmez6 a hamis
adatszolg1ltatis t6ny6t jogorvoslati elj6rds keret6ben nem vitatta. A Kdzbeszerzlsi
Hat6s6g hangs(rlyo zza, hogy a megbfuhat6s6g meg6llapit6sa irdnti k6relem elbir6l6sa
sor6n akizilr6 ok fenn6ll6sa, valamint a jogs6rt6s megtcirt€ntdnek vizsgillatanem lehet
az eli6t6s tArgya. Az onttsztAzds jogrntlzm€nye t6nyk6nt kezeli, hogy a K6relmez6
kiz{r6 ok hatdlya alatt6ll. A megbizhat6sdg meg6llapit6sa ir6nti elj6rds keretdben nem
a kiz6r6 ok fenn6ll6sa jogszerfis6gdnek k6rd6s6ben ddnt a Kdzbeszerzlsi Hat6s6g,
hanem akiz6t6 ok hatdlya alatt 6116 gazdasfugS szerepl6 megbizhat6silg6tvizsgdlja. A
Hat6s6g rendelkez€s6re dll6 iratok alapjiin megdllapithat6 6s K6reLnez6 javdta
6rt6kelhet6, hory a hamis tan(rsitv6nyt nem a K6relmez6 illhtotta ki, 6s feltehet6en a
hamis adatszolgdtltat6st K€relmez6 gondatlan, nem sz6nd6kos magatart6sa okozta.
K6relmez6 terh6re 6rt6kelte azonban a Hat6s6g azt a teny| hogy orvostechnikai
eszkozdkr6l l€v6n sz6, a K6rebnez6t hatv6nyozottarr terheli az 6ltal6.frian elv6rhat6
gondos, koriiltekint6 eIjtuils kdtelezetts6ge.
3.1.

Meg6llapitdsok a Kbt.188.
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3.1.L.

K6relmez6 nyilatkozott, hogy a meg6llapitott jogs6rt6s [Kbt. 62. S (1) bekezd6s i)
pontja szerinti kiz6r6 ok] nem j6rt kdrokozdssal, akozbeszerzlsi eljtulrs aj6nlatk6r6je
6ltal megdllapitotthamis adatszolg6ltat6s sem Aj6nlatk6r6nek, sem a kdzbeszerz6sben
r6szt vett gazdasilgi szerepl6knek, sem harmadik szem6lynek nem okozott k6rt.
K6relmez6 nyilatkozott, hogy egyetlen alkalommal sem keri.ilt sor a kiz6r6ssal 6rintett
tipusrl endoszk6p t"trJi"", iilitasdra 6s nincs tudom6sa arr6l, hogy b6rki
I
kdrig6nyt kivdn 6rv6nyesiteni a meg6llapitott jogsdrt6ssel <isszeftigg6sben.

3.1..2.

A Hat6sig ddnt€se 6s annak indokai

Tekintettel arra, hogy K6relmez6 nyilatkozatdval ellent6tes inform6ci6, illetve
dokumentum nem jutott a Hat6sdg tudom6sdra az ij;gy vizsgdJata sordn, a Hat6s6g
elfogadta Kdrelmez6 fenti nyilatkozatht a Kbt. 188. S Q) belcezdes a) pontjdbnn foglaltak
igazoldsdra. A Hat6s6g megdllapi$a tov6bb6, hogy Aj6nlatk6r6 a Hat6s6g
megkeresds6re adott villaszilban t6nyk6nt elismeri, hogy nem tcirt6nt k6rokozds.
3.2.

Megillapitisok

a Kbt.1.88. S (2) bekezdds b) pontja vonatkozAsAban

A Sz6kesfeh6rv6ri Kdzigazgat6si 6s Munkaiigyi Bir6s6g 2017. februdr 1.0. napidn kelt
9.Kpk.50.003 / 2017 / 6. szilrrrf vdgz1se szerint a torv6ny 6ltal el6irt aktiu egyilttniikiides
tdnydt a KdrelmezSnek n kizdrdst megdllapitd ajdnlatker1ael sztmben mutatott magatartdsa
alapj in kell 6rt6kelni.

3.2.1.

K6relmez6 el6adta, hogy ezen pont szerinti kcitelezettsdg6t akk6nt teljesitette,hogy a
kozbeszerz0si eljdrilsban a kizilrdsr6l sz6l6 taj6koztatast kovet6en ellen6rizte az
aj6nlatk6r6i ddnt6sben foglaltakat. Ennek kapcs6n K6relmez6 megkereste u I
magyarorszl,gi le6nyvilIlalat6t, melyt6l meger6sit6st kapott a term6kre vonatkoz6
tanrisitvdny hamisitottvoltara vonatkoz6an (ezen levelez6st K6relmez6 mell6kle&6nt
csatolta).
K6relrnez6 el6adta tov6rbb6, hogy miut6n meggy6z6d6ft az aj6nlatk6r6i t6ny6llit6s
helyess6g6r6l (a kifog6solt megfelel6s6gi nyilatkozat val6tlan tartalmar6l)
nyilatkozatot tett az Aj6nlatk6r6 fel6 (e nyilatkozatot K6relmez6 mell6kle&6nt
csatolta). K6relmez6 ezen nyilatkozat6ban elismerte, hogy az Ai6nla&6r6
megrlllapit6sa a megfelel6sEgi tanrisitvdny val6tlan tartalmdt illet6en helyes. E
nyilatkozat6ban k6relmez6 a t6nydll6s teljeskririi feltArdsa 6rdek6ben kcizolte
Ajdnlatk€r6vef hogy a kifog6solt tanirsiw6nv val6tlan tartalm6r6l nem tudott,
egyedtil a term6k eur6pai
i6val
rzraeli

5'"5**,La1:'*?fS
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mell6kletek6nt csatolta
azon nyilatkozatdt, melyben a term€k
f or gaknaz6j a me ger6 siti, hogy a megfelel6sOgi tanrisitviinyt 6 kiildte k6relmez6nek,
hamis volt6r6l neki sem volt tudomilsa, igy K6relmez6 joggal bfuhatott annak val6s
tartalm6ban.

K6relrnez6 fenti nyilatkozat6t 2018. m6jus 23-6n kiildte meg Ajdnlatk6r6 rdsz6re,
Ajdnla&6r6t6l e nyilatkozafra v1lasz a megbizhat6sdg megdllapitdsa irdnti k6relem
benyrlit6s6ig nem 6rkezett.
3.2.2.

A Hat6sig dtint6se 6s annak indokai

A

Hat6sdg a hamis adatszolgilltatds t6ny6t nem vizsg6lhatja az lnttsztilz6s sofitn.
Ebb6l kovetkez6en t6nyk6rd6sk6nt kell elfogadnia a Hat6s6gnak, hogy K6relmez6
magatartdsa megfelelt a Kbt. 62. S (1) bekezdds i) pontj6ban foglaltaknak.

A

megbizhat6s6g megdllapit6sdhoz olyan int6zked6sek bemutat6sa 6s igazolilsa

sztiks6ges, melyek aktiv, torv6nyi kcitelezetts6gen trilmutat6 magatart6sra utalnak.

A

Hat6s6g

-

dsszhangban a Sz6kesfeh6wdri Kozigazgatflsi 6s Munkaiigyi Bir6s6g
7.Kpk.50.103/2017 /22. sz. v6gz6s6vel - aztvizsgdlta, hogy milyen lehet6s6gei voltak
K6relmez6nek az egytithiikod6sre.

A Sz6kesfeh6rv6ri Kozigazgatdsi 6s MunkaiigyiBlr6sdg 9.Kpk.50.003/2017 / 6. szfumft
v6gz6se szerint hamis adatszolgilltat6s eset6n a tcirv6ny eltal el6irt aktiv
egyiitbnfikod€s t6ny6t a Kbt 62. S (1) bekezd6s h) pontja szerinti kizitt6 ok fenn6ll6sa
eset6n K6relmez6nek a kiz6t6st meg6llapit6 ajdnlatkdr6vel szemben mutatott
magatart6sa alapj6n kell 6rt6kelrri.
K6relmez6 Altal mell6kletk6nt becsatolt nvilatkozat szerint a
kdpvisel6je nyilatkozik, hory az iltala forgalmazott
mos6 berendez6sek gydrt6jdt6l
beszerzett CE-Certificate-t 20L7.08.3L-6n kiildte el a
K6relmez6nek. A gy6rt6t6lkapott CE Certificate hiteless6g6ben nem k6telkedett 6s ezt
igy tovilbbitotta a K6relmez6nek. I!y!!q!!qZqt6b4{, a
k6pvisel6je
kijelenti, hogy K6relmez6 a
szdtm'&CE Certificate val6s vagy
val6tlan tartalm66rt nem felel6s, ennek hamis volt6r6l nem tudhatott.

A leirtakb6l kdvetkezfiert, mivel a hamis tanrisitv6nyt nem K6relmez6 6llitotta ki,

6s

mivel az okiratok alapjdn K6relmez6 azok hamis volt6r6l nem tudott, K6relmez6nek
az egyiithtiktid6sre csak a hamis adatszolgilltatds megdllapit6sa ut6n volt lehet6s6ge.
K6relmez6 k6relm6hez mell6kletk6nt csatolta a Jnd
lefolytatott levelez6s6!
melyben k6rte a Jtol
annak ellen6rz6s ltlsvisszaigazoldsfut hogy u I
cr I
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trpusfi endoszk6p mos6 rendelkezik-e CE bevtzsgitlfussal. A I
vfulaszirbanel6adta,
hogy a tanfsitv6ny egy m6sik kinai c6g nevdre 6s m6s term6k n6vre lett kiSllitva m6g
20l2-ben a norv6g anyac6g 6ltal, 6s igazolta a tan(rsitv6ny 6rv6nyess6g6nek l$6ntAt.

K6relmez6 k6relm6hez mell6kletk6nt csatolta az Ajfur{atk6r6nek cimzett level6t,
melyben el6adta, hogy ellen6rizte 6s meg6llapitotta, hogy a kifog6solt tanfsitv6ny
tartalma nem felel meg a val6s6gnak, iW Aj6nlatk6r6 megdllapit6sait a tan(rsitvdny
val6s6gtartalma kapcs6n nem vitatta. K6relmez6 Ajedatk6r6nek cimzett level6ben
el6adta tov6bb6, hogy meger6siti 6s igazolja eW, a Hat6s6g r6sz6re is megkiilddtt
nyilatkozattal, hogy a CE-minlsitlst az 6raj6niatot ud6 Etdl
kapta,
melyben partreriik nyilatkozik, hogy K6relmez6 nem tudott a CE min6sit6s hamis
volt6r6l 6s j6hiszemflen j6rt el. Aj6nlatk6r6 elismen, hogy megkapta K6relmez6t6l a
hivatkozott leveletA Hat6s6g 6ll6spontja szerint az id1zett levelez6s a becsatolt okirattal egyiitt alknlmas
annak igazolilsilra, hogy K6relmez6 Aj6nlatk6r6vel akfivan egyiitbnilkiidve 6ffog6an
ttsztAzta az iW t6ny6ll6s6t 6s ktirfllmdnyeit. K6rebnez6 a jogs6rt6s t6ny6t Ai6nlatk6r6
el6ttelismette C, segitette a t6ny6ll6sfelderit6s6tazzal,trogy"bevo^tu uI
k6pvisel6j6t is az iigy kririilmCnyeinek ltsztAzisilba, valamint 6 maga is felvette a
kapcsolaro. u J"el
a hamrs urnusrwany ugyeben.
A leirtakra tekintettel a Hat6s6g meg6llapitotta, hogy K6relmez6 az illtala hivatkozott
elj6r6ssal dsszefi.igg6sben negfelel6en igazolta a Kbt. L88. $-a (2) bekezdesenek b) pontja
s zzin ti
fel td telek fenn 611 6s 6t.
3.3.

Meg6llapitisok

a Kbt.

1-88.

kapcsolatban.

S el

bekezd6a€nek

c) ponti6ban

foglaltakkal

3.3.1.

K6relmez6 bemutatta a 2018. m6jus 28. napj6t6l hatdlyos Int6zked6si Terv6t, melyben
olyan szervezeti. vfiltozilsok, egy6b ddnt6sek keriitnek r6szletesen kifejtdsre, melyek
K6relmez6 mffkdd6se sor6n kdtelez6 ielleggel alkalmazand6k.

K6relmez6

a tov6bbiakban

ter4qlikef melynek gyfurt6ia

nem

a

tekintettel arra, hogy e
gazdasilgi szerepl6re vezethet6 vissza a hamis tartalmri megfelel6s6gi tanfsitrdny
l6treititte. K6relmez6 tev6kenys6g6vel nem kivdn hozzdiiltrtlntr hamis megfelel6s6gi
igazol6ssal rendelkez6 term6k forgalomba hozataldhoz, iW e gy6rt6t6l szfirmaz6
term6kek jiiv6beli
eltekint. felen int6zked6s kapcs6n K6relmez6
kdzdlte, hogy a
iintette az eqviithffktid6st a term6k
szint6n
gydrt6i6val, a
mdr a
term6k kizdr6lagos eur6pai fotgalmaz6ja sem dll tizleti kapcsolatban.
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K6relmez6 kizfu6lag olyan term6keket fog megajedani a jciv6ben kozbeszerz1si 6s
egy6b beszerz1si elj6r6sok sordry melyek dokumentumainak (tanrisitv6nyok,
megfelel6s6g igazoldsok, gy6rt6i term6kleir6sok stb.) val6s6gtartalm6r6l
meggy6z6dOtt. K6relmez6 els6dlegesen a nyilv6nosan hozzilf1rhet6 adatb6zisok

tartalmdt ellen6rzi az egyes okiratok val6s6gtartalm6nak vizsgilata sordn,
amennyiben nincs ilyen, ftgy az adott okiratot kia[it6 szervezetet keresi meg.
Ameruryiben a ki6llit6 szervezet r6sz6r6l meger6sit6s nem 6rkezik, iW a term6k

gy6rt6jdt, forgalmaz6jdt keresi meg az 6rintett nyila&ozat tartalm6nak vizsgdiata
sor6n. Ha egyetlenszer\lezett6l sem 6rkezik meger6sit6s a term6kre vonatkoz6 okrat
val6s6gnak megfelel6 tartalm6ra vonatkoz6arr, illet6leg az okirat tartalmdt igazol6
nyilv6nosanhozz6f6rhet6 adatb6zis nem 6ll rendelkez1sre,l6gy aterm6ket K6relmez6
nem fogja megajdnlani.

K6relmez6 felel6s akkredit6lt kdzbeszerzdsi szaktan6csad6t bfuott meg annak
6rdek6ben, hogy a benyrljtand6 aj6nlatok, rdszv6teli jelentkez€sek 6s egylb
dokumentumok megfelel6 kozbeszerz1si jogS kontroll ut6n keriilhessenek csak
benyfrjtdsra, minimalizillva ezzel a kcizbeszerz6si dokumentumoknak val6 meg nem
felel6ss6g kockdzatiri cscikkentve a hamis adatszolgilltatAs ismCtelt el6forduldsdnak
es6ly6t. A megbizdtsi szetz6d6st K6relmez6 mell6kletk6nt csatolta k6relm6hez.

K6relmez6 felel6s akkreditdlt kozbeszetz1si szaktandcsad6t

buott meg

a

kdzbeszerz6si ismeretekkel nem rendelkezl munkatdrs ai kizbeszer z6si ismereteinek
b6vit6s6re. A megbrzott tanficsad6 feladata eseti megbtzAs alapjfun kozbeszerzlsi
tr6ningek megtart6sa, melynek keret6ben bemutat6sra keriil a K6relmez6t 6rrnt6 jogS
k6rnyezet jogszabillyvdltozdsok, valamint a K6relmez6t&int6 aktu6lis kdzbeszerzlsi
joggyakorlat.
K6relmez6 fentiek szerinti megbtzfusaalapj6n 2018. m6jus 28. napj6n m6r sor is keriilt
eW ilyen kozbeszeru1si trdning megtartdsdra, melynek tAtgya a hamis
adatszolgdttatils, mintkiz6r6 ok jogi szabillyozds6nak 6s a kapcsol6d6ioggyakorlabrak
az 6ttekint6se volt. K6relmez6 mell6kletekr6nt csatolta k6relm6hez az oktatdson
elhangzottak osszefoglaldsdt taftalnraz6 prezentdci6t, valamintaz oktatirson r6sztvett
koll6gdk jelenl6ti iv6t.
K6relmez6 Intdzked€si Terve melldkletek6nt utasit6st adott ki, melyben meghatdrozta
akiizbeszeruflsi eljfuilsokban val6 t6szv6tel eset6n az eryes munkat6rsak feladatait 6s
felel6ss6gi kor6t annak 6rdek6ben, hogy a kozbeszetzlsi eljdr6sokban a K6reLmez6
6ltal benyrljtand6 ajdnlatok, r6szv6teli jelentkez€sek 6ssze6llit6sa zcikken6mentesen
tcirt6njer; megsztinjenek az egyes feladatkori 6ffed6sek, tov6bb6. valamennyi
felmeriil6 feladat adott munkakorhoz rendel6se megtdrt6njen, mellyel nagym6rt6kben
kizdrhat6ak a szabdiyozilshitnydb6l ad6d6an bektivetkez6 h'ibek, mulaszt6sok.
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3.3.2.

A

Hat6sAg megillapitotta, hogy K6relmez6 az dltala hiva&ozott eljdr6ssal
osszefiigg6sben megfelel6en igazolt olyan kcirtilm6nyeke! amelyek a Kbt. 188. $-a (2)
bekezd6s6nek c) pontjdval osszefiigg6sben megkovetelt int6zked6sek megt6tel6t
al66maszt16k. K6relmez6 illtalrendelkez6sre bocsdtott iratokban foglalt int6zked6sek
alkalmasak annak igazol6s6ra, hogy a klzfu6 ok be6llta ut6n olyan technikai,
szervezeti 6s szem6lyi int€zked6seket hozott, amelyek alkalmasak a tov6bbi
b{incselekm6ny, koteless6gszeg6s, illetve egy6b jogs6rt6s megel6z6s6re.
Osszegezve a fentieket, a Hat6sig megillapitotta, hogy K6relmez6 megfelelden
a Kbt. 188. S el bekezd6sGben foglaltakat, ezfirt dz iltala hozott
intGzked6sek megfelel6ek megbizhat6siginak igazolAsAr a,

igazolta

Budapest 2018. j(rlius 11.

A kiadmdnv hitel6iil:

ELNOK

flr. KovicsLAszl6
f6ftker
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