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A Kozbeszerz6si Hatos5g (a tov6bbiakban: Hat6s5g) a Kbt. 188. S {4) bekezd6se atapl6n
meohozta az at6bbi

HATAROZATOT:

a Tak5cs Zsolt 0gyvezet6 6ttat k6pviselt TS Gastro Kft. (2730 Atbertirsa, Pesti 0r 65, a

tov6bbiakban: k6relmez6) Sltat a kozbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXL|ll torv6ny (a

tov5bbiakban: Kbt.) 64. 5-a szerinti 6ntiszt6z6s 6rdek6ben meghozon int6zked6sek
megfelet6ek megbizhat6s6g6nak igazol6sSra, erne rekintettel k6retmez6
k6relm6nek a Hat6s6g hetyt ad.

Az 0gyben ell6r6si kotts6g nem merult lel.

INDOKOLAS

K6retmez6 a Hat6s6ghoz ?016. i0nius 9-6n a Kbt. 188. S-a szerinti ontiszt6zdsi k6relmet
te rie sztett e t6 me g b iz hat6sdgSn a k igazolSs6r a.

K6retmez6 el6adra, hogy a Kbt. 63. 5 (1) bekezd6s b) pontia szerinti kiz6r'6 ok hat6lya alatt
dll az at6bbiak szerint.

A Nemzeti Eletmiszerl6nc-biztons6gi Hivatat (tov6bbiakban NEBIH) 2015. szeptember 17-6n
fotytatott te hat6s6gi ellen6rz6st k6retmez6 6ttat 0zemeltetert, 2700 Cegl6d, Jdszbe16nyi 0t
2. szdm atatt tat6that 6l6z6- 6s tdtalokonyh5n.

Ezen hatos5gi elten6rz6s sordn k6sziilt jegyz6konyv egyebek meltett az at6bbiakat
rogzitette:

.Az ellen6rz6s sorSn a konyha helyis6gerben a felhaszn6t6sra kerut6 6letmiszerek kozOtt
megiel6t6s, elk0tonit6s n6tkul t6rott, felhaszn6t5sra szSnt ietotetlen, leldrl logyaszthat6s6gr
itt. min6s6gmeg6rz6si idej0 6letmiszereket a 2lA me\I|ktet szerinl megsemmisit6sre
utaltuk, "

A NEBIH fentebb hivatkozott 2015. szeptember 17-ei elten6rz6s6hez kapcsot6d6, 2015
szeptember 25-6n kett, hatdrozala egyebek metlett rogziti, hogy a f6z6- 6s t6lat6konyhiin
fellett, a hatdrozatban r6szletezett 6tetmiszerek forgalomb6l t6rt6n6 kivondst elrendelr.
tov6bbd megtittia azok forgatomba hozatalSt 6s elrendeti annak megsemmisit6s6t

A hal6rozal indokot5sa egyebek mellett kit6r arra, hogy k6relmez6 a rendelkezo r6szben
reszletezett osszesen 241,536 kg tej6rt fogyaszthat6s6gr itletve min6s6gmeg6rzesi idei0,
vafamint nyomon kovelheletten 6lelmiszer lorgalmazds6vat megs6rtette a 17812002/EK
rendetet 14. cikk (1) bekezd6s6t 6s a 85?/2004 EK rendetet preambutumdnak (20)
szakasz5t
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A NEBIH fentebb hivatkozon 2015. szeptember 17-i ellen6rz6shez kapcsot6d6 6lelmiszer-
fet0gyeleti birs6gr6t sz6l6 KE-4341512015 sz6m0 hat6rozat6t k6retmez6 2015. okt6ber 9.-
6n vette 6t. A haiSrozat r-endetkez6 r€sze egyebek metlett r6gziti, hogy a NegtX kdretmez6t
390.000,-Ft 6letmiszertdnc- fet0gyeleti birsag 6s 87.165,-Ft eti6r6si kolts6g megfizet6s6re
kdtelezi.

A hat6rozat indokol6sa szerint: .Az etjSr6s sor6n meg5llapitdsra ker0tt, hogy a TS Gasfo
Ktt., az 6letmiszer el6dltit6s6ra, 6s forgatomba hozatalSra vonatkoz6 iogszab6tyokat
sOlyosan megszegte a tel6rt fogyaszthat6s6gi 6s min6s6gmeg6rz6si idej0 6s nem nyomon
kOvethet6 6telmiszer et65tlit6si c6l0 16rot5s6val.'

KCrclmezd o kdvet kezdkkel i gazolja meg bizhatdsdgdt :

d Bflncselekminnyel, kotelessdgszegdssel vogy egyib jogshrtissel okozott kdrt - o kdtosult
dltot etfogadott mErtCkben - megtdritette vogy olro meghotdrczott hot6rid6vel
kotelezettsdget vd llo lt :

K6retmez6 et6adta, hogy a iogs6rt6s nyorn5n k6r nem ketetkezett, igy annak megtdrit6se
6rdek6ben k6retmez6 nem i6fi el. K6relmez6 e korben et6adta tov6bb5, hogy a 2015.
okt6ber 9-6n k6zbesitett KE-4341512015 sz6m0 hat6rozatban fogtatt birs6got a 2015.

okt6ber 13-6n banki6tutal6ssat meglizette,6s csatotta azeztbizonyft6 bankiigazol6st.

b) Az itteta*es hot6sdgokkol aktivon egyhttmAkdrtve htfogoon tisztdzto oz ilgy tdnydllant 6s
korulminyeit:

Ua) K6retmez6 el6adta, hogy, hogy az eti6r6s sorSn egyuttm0k6d6 magatafi6st tan0sitott,
m6r a 2015. szeptember 17. napjiln lefolytatott ellen6rz6si iegyz6k6nyvben v5ltalta, hogy a

fett5rt hi5nyoss5gok kik0sz6b6t6s6re 8 napon belOl int6zked6si tervet k6szit. A

melt6kletk6nt csatott JOl0l05?12915 sz6m0 iegyz6kdnyv szerint 2015. szeptember 24-6n
be is ny0ltotta az int6zked6si tervet, az abban vdtlattak tetiesitdst 2015. november 1l-6n
elten6rizte a hat6sdg. A jegyz6k6nyv meg6llapitdsa szerint az int6zked6si terv atapiSn

bevezetett v5ttoz6soknak k6sz6nhet6en, a konyha m0szaki-higi6niai 5ttapota 6s a

techno169ia 6letmiszerbiztonsSgi szempontb6t nem kifog6sothat6.

bb! K6relmez6 el6adta, hogy a hat6rozattal szemben a bir6s6gi fel0tvizsgSlat lehet6s6g6vel
nem 6lt.

bc) K6relmez6 et6adta, hogy a birs5g fizetds6re k6telez6 KE-4341512015 szCm0 hatdrozat
indokot6sa a kovetkez6ket r6gziti: .Az 0gyf6t iav6ra 6rt6kelem az egy0ttm0k6d6, a hibSkat

fett6r6. kiiavit5sra torekv6 magatart5st,' K6relmez6 csatolta a hivatkozott hat6rozatot.

bd) K6retmez6 et6adta. hogy a megsemmisit6sre t6rt6n6 etsz6llit6st kdretmez6 sai5l
k6tts6gdn azaffajogosulttal a HEgtl jetenl€t6ben 2015. szeptember 18-5n elv6gezte.

c) |lyon technikoi, szeruezeti 6s szemityi intdzkedist hozott, omely alkolmos o tovdbbi

bhncselekminy, kdtelessdgszegds, ittetve egydb iogsCttds megelflzdsire:

ca) K6retmez6 nyitatkozott, hogy a helyszini ellen6rzds id6szak5ban a munkakori leirSsa

szerint azalkalmazils6ban 6lt6 tetephetyvezet6 feladata vott a hat6s5gihat6rozatban ielzett
hi5nyossdgok. anom6li5k elkerUt6se, a konyha iogszab6tyoknak megfelet6 Uzemeltet6se 6s

az 6telmiszerhigi6nia int6zked6sek megtetele. Az eset osszes k6r0tm6ny6nek vizsg5tat5t
k6vet6en k6relmez6 6s az 6rintett munkav6llat6 2015. okt6ber 16-6n k6z6s megegyezdssel

megsz0ntette a munkaviszonyt. K6relmez6 csatolta a meg6ttapod5st a munkaviszony

megsz0ntet6s616l.
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cb) K6relmez6 et6adta, hogy az elten6rz6si iegyz6k6nyv melt6ktet6ben fetsorolt term6kek
megsemmisit6sre t6rt6n6 etsz6ltit6srol m5r az ellen6rz6s m5sn,apl6n gondoskodott.
K6relmez6 ennek igazol6sdra csatolta a cselekm6nyr6l a NEBIH Sttal k6szitett
iegyz6k6nyvet.

cc) K6retmez6 nyilatkozta, hogy az eset ism6tett el6fordul6s6nak 6rdek6ben kiatakitott
bels6 ellen6rz6si rendszert, ami a konyha f6l6venk6nti 6[elmiszerbiztons5gi,
6letmiszerhigi6niai elten6rz6s6t biztositja a menedzsment r6sz6re. K6relmez6 csatotta az
ellen6rz6si tap m int6j6t.

cd) K6relmez6 az eset ism6telt et6fordul5sSnak megakad6tyoz6sa 6rdek6ben
tovSbbk6pzdsi rendszert vezelett be a munkav6tlat6k r6sz6re melynek sor5n folyamatosan
felhivjdk figyelm0ket a jogszab6tyi, bels6 min6s6gbiztosit6si szabdtyok betartCs5ra,
betartat6s5ra. Csatolta a 2016. m5rcius 9.-i k6pz6s napt6i5nak m6sotat6t.

ce] K6relmez6 csatotta a HEgtn 6ttat 2015. november 11-6n lelotytatott helyszini
ellen6rz6si jegyz6k6nyvet. A iegyz6k6nyv szerint a vizsg6lat c6lja az vott, hogy a kor6bban
m6r hivatkozott, k6relmez6 6ltat ?015, szeptember ?4-6n becsatott int6zked6si tervben
viittaltak teliesit6set etlen6rizze a hat6s6g. A csatolt ieqyz6k6nW meg6ttapitia, hogy
k6relmez6 a v5llal6sokat tetiesitette, a m0szaki-higidniai hiSnyoss5gokat kijavitotta, HACCP
ellen6rz6si lapok vezet6se naprak6sz, az 6letmiszerek hitelt 6rdem16 nyomon k6vet6se
biztositott, a konyha m0szaki-higi6niai 6llapota 6s a technot6gia 6letemiszerbiztons6gi
szempontb6l nem kilog6sothat6.

cf) K6relmez6 el6adta tov6bb6, hogy 2016. ianuilr 22-6n a NEBIH auditot v6gzett a
kidotgozds atatt 5tl6 min6sit6 rendszer teszteldse 6rdek6ben, aminek az eredm6nye a 817-
os min6sit6s alapi5n a .16' kateg6ri5nak felet meg. K6retmez6 csatolta a hivatkozott
iegyz6k6nWet.

K6relmez6 a fenti int6zked6sek bizonyit6s6ra az dlfibbi iratokat csatolta k6relm6hez:

1. NEBIH J01 0/037 l20lsjegyz6kdnyv mdsotara
?. NEBIH KE-4341212015 sz6m0 hatdrozat5nak m6sotata
3. NEBIH KE-43515t20I5 sz6m0 hat6rozatdnak m6sotata
4. Birs6g megfizet6s6r6t sz6t6 banki igazot5s
5. Int6zked6si terv Cegl6d Bem konyha (benyrljtva 2015.09.24.)
6. l'legdltapod5s munkaviszony k6zos megegyez6sset tort6n6 megsziintet6s616l

m6sotat
7. NEBIH J010/038/2015 jegyz6konyv mdsotata
8. Konyha etten6rz6si lap minta
L K6pz6si Napt6 cegl6di Bem F6z6 konyha [2016.03.09.) m6solata
10. NEBIH J0t0l052l?015 legyz6k6nyv mdsolara
I 1. Jegyz6k6nyv k6z6tkeztet6s m i n6s6 9616l ( ?0t6.0t.ZZ.l m6solata
12. A k6pviseletre jogosutt 0gyvezet6 at6irCs mintSja.

A lfat6sdg et6sz6r azt vizsg6lta, hogy a k6relem az arra jogosultt6t sz6rmazik-e.

A Kbt. 188. S (1) bekezd6s ets6 fordulata szerint b6rmely gazdas6gi szerepl6, akivel
szemben a 62. I (1) bekezd6s bl 6s t) ponti6ban emlitett kiz6r6 ok kiv6tetdvel b6rmely
egy6b kizdr6 ok fenn6lt, k6relmet ny0ithat be a Hat6sdghoz annak megCltapit5sa
6rdek6ben, hogy az Sttala hozott int6zked6sek akiz6r6 ok fenn6ll6sa ellen6re kett6k6ppen
igazoljSk megbizhat6s6g5t.

K6relmez6t a n€atH 4351212015 sz6m0 hat6rozata 390.000,-Ft 6telmiszertinc- fetiigyeleti
birs5g 6s 87.165,-Ft etj6r6si ktitts6g megfizet6s6re kotelezi, mivet az elj6r5s sor6n
meg6ltapit6sra ker0lt, hogy k6retmez6, az 6lelmiszer el66tlit6s6ra, 6s forgalomba
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hozatal6ra vonatkoz6 logszab5lyokat s0tyosan megszegle a leiSrt fogyaszthat6sdgi 6s
min6s6gmeg6rz6si ideig 6s nem nyomon k6vethet6 6lelmiszer et6Sltit5si c6t0 tdrol6s6val.

A Kbt. 63. 5 (f ) bekezd6s b) pontja szerant az ajdnlatk6r6 az eli5r6st megindit6 felhiv6sban
et6irhatfa, hogy oz eljdrsbon nem lehet ojdnlottevd, rdszvitelrc jelentkezd, olvdllolkozi,
illetve nem vehet r6szt olkolmossdg igozoldsdbon olyon gozdosogiszercpld, oki hdrcm 6vndl
nem rdgebben hozott jogefts bir6s6gi, k6zigozgotdsi vagy annak fet0lvizsgdlata eset6n
bir6s5gi hotdrozot megdllopitotto, hogy jogszobdlybon meghotdrozott szokmai
kdtelezensdgdt - a cl pontban meghat5rozott eset kiv6tet6vet - s&lyoson megszegte vagy
k0t0n logszabdtyban meghat6rozott szakmai szervezet etikai eliSr5sa 6ttal meg6llapftott,
s0tyos, szakmai etikai szab6lyokba 0tk6z6 cselekedetet kovetett el;

A lentiek atapl5n meg5llapitist nyert, hogy k6retmez6 a Kbt. 63. S (1) bekezd6s b) pontia
szerinti kiz6r6 ok hat5tya atatt 6tt, tekintettel arra, hogy a loger6s 6s v6grehajthat6
hat6rozatok meghozatala 6ta h6rom 6v m6g nem telt el, igya kdrelem azaffa logosultt6l
sz6rmazik. . Jelen esetben akizilr6 ok a Kbt. 63,5(1)bekezd6s b.) pontia 6s a 2004. 6viCXL.

t6rv6ny 73lA, S (3) bekezd6se alapi6n a hat6rozat k6zl6s6vet, 2015. okt6ber 9-t6t 6tl fenn.

Hat6s69 ea k6vet6en azt yizsgrllta, hogy a k6retem megfetel-e a Kbt. 188. S (1)-(2)

bekezd6s6ben foglattaknalt.

A Kbt. 188. S (1) bekezd6se utols6 fordulata alapi5n a megtett int6zked6sekkel kapcsolatos
bizonyit6kokat a k6relemmet egy0tt ketl beny0itani a K6zbeszerz6si Hat6s6g r6sz6re.

A Kbt. 188. 5 (2) bekezd6se alapi5n a kizilr| ok hat5lya al5 tartoz6 gazdas6gi szerept6 a

megbizhat6sag5nak bizonyit6sa 6rdek6ben k6teles igazolni, hogy
a) a b0ncselekm6nnyel, koteless6gszeg6ssel vagy egy6b iogs6rt6ssel okozott k6rt - a

k6rosult 5ttat etfogadott mdrtekben - megt6ritette vagy arra meghatSnozott
hat5rid6vel kotelezetts6get v6tlatt;

b) az itlet6kes hat6s6gokkal aktivan egy0ttm0k6dve dtfog6an tisztdzta az 0gy
t6nydtlSs6t 6s k6r0tmdnyeit: 6s

c) olyan technikai, szervezeti 6s szem6tyi int6zked6st hozott. amely alkalmas a

tov6bbi b0ncsetekm6ny, k6teless6gszeg6s, iltetve egy6b iogs6rt6s megel6z6s6re.

A Hat6s6g a kSrelem alapi5n Srdemben clbir5lta, hogy a k6relmez6 6ltal megtett
int6zked6sek megfelel6ek-e megbizhat6sSga igazol6sdhoz.

Kdrelmez1 o Kbt. 188. 6 l2l bekezdds ol pontio vonatkozdsdbon az alSbbiak szerinti
nyilatkozatot tette.

K6relmez6 el6adta, hogy a logs6rt6s nyomdn k6r nem keletkezett, igy annak megterit6se
6rdek6ben k6retmez6 nem j5rt el. K6retmez6 e kdrben el6adta tov6bb5. hogy a 2015.
okt6ber 9-6n kdzbesitett KE-43415/20L5 sz6m0 hat5rozatban foglalt birsdgot a 2015.
okt6ber 13-5n banki6tutat5ssal megfizette,6s csatolta azezlbizonyit6 banki igazotdst.

K6relmez6 nyilatkozatdval ellent6tes inform6ci6, itletve dokumentum nem iutott a Hat6s6g
tudomSsdra az ilgy vizsg5lata sor5n. A becsatolt J0I0103712015 iegyz6k6nyv 1. sz6m0
metl6klete rogziti, hogy a helyszini eilen6rz6s et6zetes 6rtesit6s n6lk0t t6rt6nt. Mindezek

alapj5n meg6ltapithat6. hogy az ellen6rz6s egy piltanatnyi Stlapotot r6gzit. a togika szab5tyai
szerint csak akkor kovetkezhetett volna be k6r, ha az ellen6rz6s elmarad yagy nem t6ria fet

a hi6nyoss6gokat 6s forgalomba kerOlnek a 2015. szeptember 18-5n megsemmisit6sre
etszdtlitott, lej6rt fogyaszthat6s6gi 6s min6s6gmeg6rz6si idei0 6s nem nyomon kovethet6
6telmiszerek.

Azt, hogy a birs5g osszeg6t k6retmez6 a fel0lvizsg6latra nyitva 6tl6 hat5rid6ben megfizette
a Kbt. 188.(2) bekezd6s b.) pontia vonatkozSs6ban 6rtekeli.
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A tdnyollils vizsgdlata sordn nem 6llopithot6 meg, hogy o szokmoi kiltelezettsig sAgos
megszegisivel okozoti asszel0ggdsben kdr keletkezeft, ene tekintettel o Hat^sdg efugadto
kdrelmezd lenti nyilatkozotdt o Kbt. 188. g (2) bekezdis o) pontjdbon fogloltok igozol1sdm.

Kdrelmezd o Kbt. 188. Q [2] bekezdds b] pontjdval kapcsolotbon el6adott, az l,tgy
tdnySlt6s5nak 6s k6r0tmdnyeinek tisztdz6s6ra tett int6zked6sei az at6bbiak szerint
alkalmasak k6retmez6 megbizhat6s5gSnak me96llapit6s6hoz.

ba) K6relmez6 nyitatkozat6t miszerint a v5llalt int6zked6si tervet beny0itotta igazotia a
2015. november 11-6n megtartott helyszini ellen6rz6s alapi6n k6szitett J010105212015
sz6m0 iegyz6kdnyv, ami r6gziti. hogy k6retmez6 2015. szeptember 24-6n be is nyrijtotta az
int6zked6si telet, az abban v6tlaltak teljesit6st 2015. november 11-6n ellen6rizte a
hat6sig. A jegyz6k6nyv meg6llapit5sa szerint az intilzked6si terv atapidn bevezetett
vSltoz6soknak koszonhet6en, a konyha m0szaki-higi6niai Sltapota 6s a technol6gia
6lelmiszerbiztonsdgi szem pontb6l nem kifog6solhat6.

bb) K6retmez6 nyitatkozat6vat - miszerint fel0lvizsg6lati tehet6s6g6vel nem 6tt - ettent6tes
adat nem 5tl rendetkez6sre. K6relmez6 igazolta, hogy a nyitva 6116 iogorvoslati hat6rid6ben
megfizette a birs5got, ami szint6n azt val6szin0siti, hogy k6relmez6 nem 6lt a bir6s5gi
f e l0tvizsg6 lat te het6s6g6vel.

bcJ K6relmez6 nyilatkozat6t, miszerint a NEBIH az igyl6l iav6ra 6rt6kelte az egy0ttm0kdd6,
a hib6kat fett6r6, kiiavit6sra t6rekv6 magatart6sr a csatolt KE-4341512015 szdm0 hat6rozat
indokoldsa bizonyitja.

bd)) K6relmez6 nyilatkozat6t, maszerint a megsemmisit6sre t6rten6 etszdltit6st saj6t
kolts6g6n az afia jogosulttal elv6gezte a KE-4341512015 sz5mri hat6rozat indokol6sa
bizonyitja.

A fentiekre tekintettel o Hotdsdg hlldspontjo szerint megdllopithot6, hogy kArclmezd oz
illetdkes hot6sdgokkol oktiwn egyuttmfikddve dtfiogdon tisztdzto oz hgy tdnydllilsdt 6s
k6rulmdnyeit.

Kirclmezd o Kbt. 188. E [2] bekezddsdnek cl pontjdval kopcsolotban el6adott, technikai,
szeruezeti 6s szem6lyzeti int6zked6sei az a16bbiak szerint alkalmasak k6relmez6
megbizhat6s ilgflnak me96ltapitdsdhoz.

ca) K6relmez6 nyitatkozott, hogy a helyszini etlen6rz6s id6szak6ban a munkakdri leir6sa
szerint az alkalmaz6s6ban d116 tetephetwezet6 feladata volt a hat6s6gi hat6rozatban jelzett
hi5nyoss6gok , anom6ti5k elker0l6se, a konyha iogszab6lyoknak megfelel6 Ozemettet6se 6s
az 6lelmiszerhigi6nia int6zked6sek megt6tete. Az eset 6sszes korrilm6ny6nek vizsg5latdt
kovet6en k6relmez6 6s munkav5ltat6 2015. okt6ber 16-5n koz6s megegyez6sset
megsz0ntette az 6rintett tetephelyvezetd munkaviszonydt. K6relmez6 csatolta a
meg6ttapod6st a munkaviszony megsz0ntet6s6r6l, ami igazolta a nyitatkozat6t.

cb) Ker€tmez6 el6adta, hogy az ellen6rz6si iegyz6k6nW mett6kletdben lelsorott term6kek
megsemmisit6sre tort6n6 elszSllit6sr6[ m6r az ellen6rz6s m6snapj6n gondoskodott.
K6retmez6 ennek igazoldsSra csatolta a cselekm6nyr6l a NEBIH 5ttat k6szitett
jegyz6kOnyvet.

A Kbt. 64.5 (1) bekezd6se szerint a kiz6r6 ok fenn6tt6sa eset6n van lehet6s6ge az ott
felsorolt gazdas6gi szerept6knek az ontaszt6zdsra, Jelen esetben a Rizilr6 ok a Kbt. 63.S 1 S
b.) pontja 6s a 2004. 6vi CXL. torveny 73lA. S (3) belezO6se alapjdn a hatdrozat k6zt6s6vel,
2015. okt6ber 9-t6l 5ll fenn, ez6r1 az azt megel6z6 csetekv6s6ge 6rdemben nem
vizsg5lhat6, mivel akkor m6g k6relmez6 nem 6tlt a kiz5r6 ok hat6lya atatt. Tekintettet

516



azonban arra, hogy a NEBIH a fentieket hatdrozat6ban is rogziti, 6s 0gyl6l lavdra 6rt6keli az

egy0ttm0kod6, hibdkat fett6r6 magatartdst, ez6rt a k6relmez6 fent irt csetekv6s6g6t
Hal6s6g is ugyldljavdra 6rt6keli ezt, azonban a fentiek miatt nem a Kbt 188.S [2) bekezd6s
c.) ponti6nak vizsg5latakor, hanem a Kbt. 188.5 (2) bekezdes b.) pontia vonatkoz6s6ban.

cc) K6retmez6 nyitatkozta, hogy az eset ism6tett et6fordut6s6nak 6rdek6ben kialakitotl
bels6 elten6rz6si rendszert, ami a konyha f6l6venk6nti 6tetmiszerbiztons6gi,
6telmiszerhigi6niai elten6rz6s6t biztositia a menedzsment r6sz6re. K6retmez6 csatolta az
ellen6rz6si lap mint6i6t, ami igazolta nyitatkozat6t.

cd) K6retmez6 az eset ism6telt el6f ordul6s6nak megakad6lyoz6sa 6rdek6ben
tov6bbk6pz6si rendszert vezetett be a munkav5tlat6k r6sz6re melynek sordn folyamalosan
f elhivi6k f igyetmiiket a iogszab6lyi, bels6 min6s6gbiztosit6si szabdlyok betart5s6ra,
betartat5sdra. K6retmez6 csatotta a 2016. m5rcius 9.-i k6pz6s napi6i6nak mdsotat6t, ami
igazolta a nyilatkozat6t.

ce) K6relmez6 csatolta a NEBIH 5ltal 2015. november 11-6n lelotylatott helyszinl
elten6rz6si jegyz6k6nyvet. A jegyz6konyv szerint a vizsg6lat c6lia az volt, a kor6bban m5r
hivatkozott, k6relmez6 6ltat 2015. szeptember 24-6n becsatolt int6zked6si tervben
vdtlaltak teliesit6s6t ellen6rizze a hat6s5g. A csatott iegyz6konW megdltapitla, hogy
k6retmez6 a v6llal6sokat teliesitette, a m0szaki-higi6niai hi6nyoss5gokat kiiavitotta, HACCP

etten6rz6si tapok vezet6se naprakdsz, az 6letmiszerek hitelt 6rdeml6 nyomon k6vet6se
biztosilott, a konyha m0szaki-higi6niai Stlapota 6s a technol6gia 6lelemiszerbiztons5gi
szempontb6t nem kif og6solhat6

A Kbt 64 E (1) bekezd6se szerint a kiz6ro ok fenn5llSsa eset6n van lehet6s6ge az olt
fetsorolt gazdasdgi szerept6knek az ontiszt6z5sra. Jeten esetben akiz6r6 ok a Kbt. 63.S t1l
bekezd6s S b.) pontia 6s a 2004.6vi CXL t6rv6ny 73lA E {3J bekezd6se alapjdn a hat6rozat
kozl6s6vet, 2015. okt6ber g-t6l 6ll fenn, ezexl az azt megelozden k6szitett int6zked6si terve
6s annak ellen6rz6se 6rdemben nem vizsg6lhat6k, mivel akkor m6g k6relmez6 nem dllt a

kiz6r6 ok hat6lya alatt. Tekintettel azonban arra. hogy az int6zked6si tenv k6szit6s6t a

NEATH a hat6rozata is tartatmazza,6s az 0gyf6l lavdra 6rt6keti a hiba kiiavit5s5ra torekvd
magatart6sl, igy a Kozbeszerz6si Hat6sdg is 0gyf6t iav6ra 6rt6keli ezt, azonban a fentiek
miatt nem a Kbt. 188.S (2) bekezd6s c.) ponti5nak vizsg6latakor, hanem a Kbt. 188.5 (2)

bekezd6s b.) pontia vonatkoz6s6ban

cf) Kdrelmez6 el6adta tov6bb5, hogy 2016. ianu6r ?2-6n a NEBIH auditot v6gzett a

kidolgoz6s atatt 5lt6 min6sit6 rendszer tesztel6se 6rdek6ben, aminek az eredm6nye a 81%-

os min6sit6s atapi6n a ,j6' kateg6ri6nak felet meg K6retmezo csatolta a hivatkozott

iegyz6konyvet, ami igazotta nyilatkozat6t.

A Hotlsdg o lentiek atapjdn megdltopitotto, hogy kirelmezflnek o Kbt. 188. t Q) bekezdds c)
pontja szerinti intdzkeddsei megt'elel1ek o megbizhot6sdg igozollsdhaz.

Osszegezve a fentieket, meg6ltapithat6, hogy k6relmez6nek a Kbt. 188. S (21

bekezd6s a)-c) pontiai szerinti int6zked6sei Kbt.63. I (1) bekezd6s b) pontia szerinti
kiz6r6 ok fenn6tl6sa elten6re kell6k5ppen igazoli6k a megbizhar6*nfu;,
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etn6k

6/6


