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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága t t
./1.r./L,sz. napirend

ELiTERJESZTES

a Yárosgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság 2014. máľcius 10-ei üléséľe

Táľgy: ,,lĺlelmiszeľ beszeľzés'' táľgyír ktizbeszerzési éľtékhatáľt el nem érő beszeľzĺési
elj áľás eredményének megállapítása

Előterjesztő:
Készítette:

dr. Sánta Zsőťl a Jegyzői Kabinet vezetoje
Jegyzőí Kabinet Belső Ellátási Iroda

A napiľendet nyilvános ülésen lehet taľgyalni.
A döntés el fo gad ás áh o z e gy szerú szav azattobb s é g s ztiksé ge s.

Melléklet. 1 đb ajánlattételi felhívás
1 db bontási jegyzők<inyv
1 db ajánlat

Tisztelt Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmény

Magyaroľszágkonźrsasági elnĺike kitrĺze az orczźlggnĺlési képviselők 2014. évi váIasztását,
melynek időpontja 2014. ápľilis 6.
Józsefuáros kozigazgatási hatźlrain belül 62 szavazőkorben adhatjak |e szavazatukat a
vá|asztőpolgaľok, melynek zavaľta|arl, szabályos és törvényes lebonyolításáét a
szavazatszélm|á|ő bizottságok felelnek. Ezen bízottság tagjai (elnök, elnĺik-helyettes, tag,
jelĺllő szervezetek megbízottjai) kora reggeltől egészen addig a szavazőkor
szavazőhelyiségeiben tartózkodnak, ameddig a szavazat szám|á"Iźls és a jegyzókonyv el nem
készül, melynek pontos időpontja előre nem hatźnozhatő meg. Az imént leírtakľa tekintettel
indokolt, hogy - avźl|asztás napjan - reggeli, illetve ebéd csomagot biztosítson a Polgáľmesteri
Hivatal ľészĹikre.
Ezek beszerzéséte vonatkozóan és a bęcsült éľtékĺe tekintęttel _ bruttó 2 millió forint - a
48512013. (xII. 18.) szźtmí képviselő-testületi hatźrozat1al elfogadott Józsefuáľosi
onkormányzat Kozbeszerzési és Beszerzési Szabályzat (a továbbiakban: SzabáIyzat) IX.
Része szerinti beszeľzési eljarás került lefolytatásľa.

Fedezete a Polgáľmesteri Hivatal költségvetésének l220l-03 címén biztosított.

il. A beterjesztés indoka

A Józsefuaľosi Polgáľmesteľi Hivatal 2014. februaľ 20-áĺ ,,Élel'''is'et beszerzés'' táľgý
kozbeszerzési értékhatarĹ eI nem érő beszerzési eljárást hirdetett meg. (Az aján|attéte|i
felhívás az előterjesztés 1. számu melléklete')

A Szabályzat 20.I. pontja a|apján akozbeszerzési értékhatárt e| nem érő trubeszerzésrőI,
építési benlházásról, szolgáltatás megrendeléséről dcjnteni legalább ot aján|at bekérésével
Iehet' Ezért az ajźnlattételi felhívás az alábbiakban felsorolt gazdasági taľsaságok részéte
kerĹilt megküldésre, melyekke| a lőzsefvráľosi Önkormányzat és iĺtézményei, valamint a



Polgármesteĺi Hivatal korábban maľ munkakapcsolatban źLIItak, eddigi teljesítéseik pozítívaĺ
éľtékelhetők. A felkéľt szewezetek mindegyike megbízhatő, pontos, eszkoz- és

gépállományuk lehetővé teszik a felhívás tźĺrgyźń képező tételek teljesítését, továbbá az
OPTEN cég!źlt nyilvántartása szerint mfüödésiik törvényes és megfelelő.

A fęlkért szerv ezetek az alábbíak:
KRISA CATERING Kft. (1108 Budapest, Dombtető u. 14' IX.l39.)
PENSIO Minőségi Kozétkęztetés Kft. (1103 Budapest' Kőér u. 1-5.)
Stex Amália Kft. (II42 Budapest, Szőnyi u. 2.)
Shamiko Bt. (1092 Budapest, Ráđay u. 31.)
Ten Minutes Bistro Kft. (6230 Soltvadkeľt,Dr. Gtatzeĺ I. u. 23.)

Továbbá a felhívás Józsefuaľos onkormánvzatźnak hivatalos weboldalán a

wwwjozsefizaľos.hu - is megjelent.

ilL Ténvállási adatok:

Az ajtnlattételi felhívás 1 1. pontja szerint az ajźn|attételi hataľidőig - 2014. februar 28. 1 1 :00

3 darab ajtn|at érkezett. Az ajĺínlatok elbírálásának éľtékelése a ,,Legalacsonyabb
ellenszolgáltatás elve'' a|apján tĺjrtént.

Abeszerzés tźrgya: ,'Élelmis'e r bęszetzés,,

Ajánlattevők ajánlatainak ĺsmeľtetése

KRISA CATERING Kft. (1108 Budapest, Dombtető u.I4.IX.|39.) ajźn|ata..

1 db reggeli ellátmány (Ft/csomag+AFA): 889,- Ft
1 db ebéd ellátmany (Ft/csomag+AFA): |.524,-Ft

A KRISA CATERING Kft. ď;áĺ|ata ép, sértetlen, ztrt csomago1ásban éľkęzett. Tekintettel
arra,hogy az| đb ľeggeli el|átmtnyravonatkozó rĺr (Ft/csomag+AFA) alacsonyabb a becsült
értéknél, részletes kimutatást, kalkulációt kéľtiink ezen ajźnlati árľa vonatkozóan, valamint,
amely tarta|mazza, milyen összegű munkadíjjal számolt, azaz adjontájékońatást miként felel
męg aZ źita|a kalkutált munkabér akote|ező legkisebb munkabér (minimálbéľ) és a garurftáIt

béľminimum megtůIapitásaról szóló 48312013. (XII. 17.) Korm. rendelet előírásainak (havi
118.000 Ft2014. január 01. napjától a minimálbér). Az indoklás elektľonikus úton való
megkĹildésének határiđeje 2014. máľcius 04. (kedđ) 16:00 óra volt, mely azőta sem érkezelí
meg, igy ajánlat nem értékelhető, azaz érvéĺýe|en.

Shamĺko Bt. (1092 Budapest, Ráday u. 31.) aján|ata:
1 db ľeggeli e|Iátmtlĺy (Ft/csomag+AFA): 1.285,- Ft
1 db ebéd ellátmány (Ftlcsomag+AFA): 1.285,- Ft

A Shamiko Bt. ajźnlata ép, sértetlen, zárt csomagolásban éľkezett, formai követelményeknek
nem fęlel meg, miveI az ajźn|atból másolati példány nem éľkezett, nem az előírásoknak
megfelelően volt ĺisszefiizvę. A boríték a kizźttő okľa vonatoző nyilatkozaton kívül csak a
felolvasó lapot tartalmazta. Az aján|at formai hiányosságok miatt érvénýelen.



PENsIo Mĺnőségi Közétkeztetés Kft. (1103 Budapest, Kőér u. 1-5.), ajánIata az
előteľj eszté s 3. s zúmli mellékletét képezi, mely szeľint:
1 db ľeggeli ellátmany (Ft/csomag+AFA): |.427,48Ft
1 db ebéd ellátmĺány (Fťcsomag+AFA): 1.427,48 Ft

A PENSIO Minőségi Kozétkeztetés Kft. ajáĺllata ép, séľtetlen, zárt csomagolásban érkezett,
taľtalmi-formai követelményeknek megfele|, ajźnLata érvényes.

Iv. Dtintéstaľtalmánakismeľtetése:

A Bizottság az ,,ÉIe\miszeľ beszęrzés,' tźrgyűkozbeszerzési értékhatáľt el nem éro beszerzési
elj aĺás eľedményének megállapításáról d<ĺnt.

v. Dtĺntés célja' pénzügyi hatása:

A Polgármesteri Hivatal ktiltségvetésének I220I-03 címén biztosított forľásából, az
országgyĹilési képviselők vźiasńásźnak napjan a szavazókörök szavazatszám|á|ő

bízotĺsźryainak élelemme l val ó ell átás a c élj ábó l elfo gadott aj énlat

PENsIo Mĺn őségi Kőzétkeztetés Kft.
1 db reggeli ellátmány (Ft/csomag+ÁFA): I.427,48Ft
1 db ebéd ellátmány (Fťcsomag+AFA): 1,427,48 Ft

Az ajánlati iĺľ összesen 7 00 fo esetén bruttó 1 .998.472,- Ft.

vI. Jogszabályikiiľnyezetismeľtetése:

A Képviselő-testület és Szervei Szęrvezeti és Működési Szabá|yzatźrő| sző|ő 25l20I3 (v.27.)
onkormányzati rendelet 4. melléklet 1.1. pont 1.1.3. alpontja szerint Yźlrosgazđálkodási és

Pénzügyi Bizottság dtĺnt közbeszerzési tigyekben az eljarás megindításaról, eredmény
megállapít źsátőI, beszerzési iigyekben az eredmény megállapításrĺľól.

Mindezeka|apjänkéremazalábbihatźtrozatí javaslatelfogađását.

Határozati javaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénzůĺgyi Bizottság úgy dtint' hogy

1. a, ,,É|e|miszer beszerzés,, tźrgyll kozbeszerzési értékhatźń eI nem érő beszeľzési
eljárásban formai és taľtalmi szempontból megfelelő érvényes ajánlatot a PENSIO
Minőségi Kozétkeztetés Kft. (székhely: 1103 Budapest, Kőér u. 1-5.) ajźnlattevo adta,

igy az eljárás nyeľtese. Ajánlati ara1đb reggeli ellátmany estén 1.42],48 Ft/csomag
és 1 db ebéd ellátmány esetén I.427'48 Ft/csomag.

Felelős: Iegyző
Hatĺáľidő: 2014. március 10.



2. ahatźltozat 1. pontja a|apjźn felkéľi a jegyzót a száIlítźsí szerződés aláirźsára.

Felelős: Jegyző
Hatĺĺridő: 2014. marcius 14.

A döntés végrehajtásźtvégző szewezeti egység: Jegyzói Kabinet Belső Ellátási Iroda
A lakosság széles köľét érirrtő döntések esętén az eloteqesztés előkészítőjének javas|ata a

ko zzététel mó dj ara : honlapon

Budapest, 2014. március 6.
,łr. -9&l^. Ą^

đľ. Sánta Zsőťĺa
kabinetvezető

rÉszÍrnrrľ: Ir,cyzőlKABu\ET \

LpÍnr,ą.: FÁSIÁN MÁnra ŰiWfi),'
PÉNzÜcyl FEDEZETET IGÉNYEL: Eľ a , ".t* c\ ľJ r--c l. .r3
Jocl roNrR gyy. ve|'|Ą,h 
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Ą e. fYĺútĐl-kx.

..tJÁivl.,ĺtTľnr'nu pcl"lĺi vÁs

,,Etelmĺszel. bcszeľzós o' táľgyti, kŁizbeszeľz,ési éľtókhatáI.t el nenr éľő beszelzĺĺsi e|iiu.ásban

Buĺlapest Főváľo.s VIII. kcľĺilet Józsefváľosi Polgáľnrestcľĺ HivaÍal kozbeszeľzési óľtékhatáIt e|lletn éľő beszeľzési eljáľást hiľdet llleg, amclylreĺl ajánlattevőként felkéľi ont, i|letve az on iltÁ|
vezetett szeľvezcteÍ:

t. Az ajánlat|ĺóľő nevc, címe:
BUDAI,BST ľovÁnos VIII. KERÜLET ľozsnrvĺIlosl PoLGÁRMESTERI
HIVATAL
Székhe|y: 1082 Buclapest, Baloss u.63-67'
Tel: 06-1-459- 2Z6f
B-nlaĺl:

Az ajánlatkéľő á|tal a szeľzőclóshez ľcnĺ|c|t c|nevezés:
Ajánlaĺtevő foladata szźllítási szeľzodés keretében, Á,ján|atkéľó dolgozóinak és a választássa|
kapcso|atos feladatokat eIlátók ľészéľe hidegkonýhai készítnlfuyek biztosítása és az
Ąánlatkéľő székhelyéľe toľténő szállítása 20l4. ápľiĺis 06. napján, až ąiátl|attéte|i felhívás 3'
szźll.llil lne| lékletét képezo nl Íiszaki I e íľáslran foÍ{| altak szeľi nt.

Becsiilt éľték lrľuttó 2.000.000 Ft.

A szeľződós időtaľtama, teljesítósi hatáľiĺ|ő:2014. ápľilis 0ó.

Az ajánlatkéľő pónziigyi el|enszo| gáltatásának feltótelc :

A beszerzés frnalłszíl.ozźlsa Ąánlatkéľo saját foľnĺsábó| t<iľtónik. Áján|atkéľő előleget nem
fizet, Az ellenszolgáItatás a tetjesítést kovetően benyújtott számlä el|enóben, a te1iesítós
ĺgazolását k<ivetőell, l5 napon beltil, átutalássa| keľtil kiÍizetésľe.

Áz ajáll|atbalr szeľeplő áľaknak fix áľnak kell |ennie, vagyis az aján|attevő seInľrilyell
foľnrában ós semlnilyen hivatkozással senl tehet vá|tozó áľat taliahnazó ájántatot.

Az ajánlati áľnak taľalnrazlria kell ľlindazokat a költsógeket (p|. csomagolási, szál|ítási,
e|oáJlítási költsógeket, sÍb'), anre|yek az ajálllat táľgyának ei.eanrenyĺb|e lős lňgval.ósításához,
az ajźul|ati f.e|tóte|okben ľĺigzített feĺtétetek betaľtásá|ioz szĹikségesek
A1ajánlati árnak teljes köľĹĺnek kell |elrnie, vagyis magába kct| foglalni minden ajánlattevői
kiĺ,izetési igélryt. Az Aján|ałtevőnek az ajánĺáti áľai a szeződěs táľgyírrrak tä|jes k<ĺľű
nlegvalósítására, a befejezési hatáľiĺ|cĺľe riĺ,gzített díjként ke|| megadnia, forintban.

Sz,c ľződ és Ú biztosító m clléktite lezetts égek:
Késeĺle|mi kotbóľ: netto dij |O%o-a, nrinden szá|Iítási hatáľiĺJő kötbéľteľhes.
MeghiűsLllási kötbĺjľ: lrettćl clij 30%^a'

Amak nlcghatáľozása, hogy az ajítnlaĺtcvő tchct-c tłibbvírltozatú ajántatot:
Ajá n lattevő nenr Íellet töblrvá |tozatťl aj án |atot'

Annalt mcglratáľozásan hogy az ajĺĺn|attevő a beszcľzés Íáľgyának egy ľószóre tehet-e
ajánIatot:
A.ján|atkéľő táľgyi beszeľzési e|jírľás vonatkozásában nenr teszi |ehetővé rcszajánlatok tételét.

Az aj ĺĺnlatok e|bíľá|ásának szempont'ia:
AjáltIatkéľ(i az ajánlatokat a ,,L,egalacsonyablr összegii eIleIlszolgĺiltatás'' elve szeľint ćľtĺĺke li.

Kizri ľó okĺlko a| |ĺalnl assrĺ gi kiivetcl lllényok :

n

3.

4.

6.

1

Íl.

9.



I(izáľó olĺo|ĺ:
Ajánlattevő kizáľálsľa keľtil. alrlennyiben az alábbi kizáľó okok bziľmelyike vele szellrl:elr

fennáll:
ŕl' vége|számolás alatt á|t, vagy vonatkozásában csőcleljáľás elľencleléséről szń|ó bíľósági végzést

kožzétettek, vagy aZ óll*ř'" indított fglszánrolási e|jáľást jogelosen elľen<lelték, vagy ha a

gaa)aságĺ sz-eľeplo szelrré|yes joga szeľiltti hasonló eljáľás van folyalrlatban, vagy aki

sz-emélyes joga szeľitrt hasonló lrelyzetlren valr;

b. tevĺikcňységĺ |.*lĺ\'igg"'ftette Vagy alĺinclt tovĺíkonységét fe lfĺigge'szte,tté.k;

c. gaz.dasigi.-illetole!" szaknrai 
-tevókenysógóve| ka;rcsolatlran jogeľős bíľósági ítéIetben

Inegá|Ia|ított bűncs-elęklllĺĺlryt követett et, altríg a bĹintetett előólethez fuzodo hátľányok a|ó|

nelt1 nrentesĹilt; vagy akińek tevékellységéĺ a jogi szeniéllyel szenrbelr alkahrlazlrató

bĹintetójogi intézkeděsekľo| szólĺ5 2o0ĺ. évi CIV. toľvény 5.$-a (2) bekezdés b), vagy g)

pontja a|apján a bíľóság jogeros ítéIetében koľlátozta, az e|tiltás ideje a|att, vagy |la az

ä3aniattevti ievékellységéT ń.,ĺi bíľóság llasonl(> okból és lnódon jogel.ósen koľlátozta;

d' ,Ĺ'y évnél ľégebben |ejáľt adó-, válnfiz.,etési Vagy táľsadatolnbiztosítási jáľulékfizetési

käíelezettségéliek - a |eteíepcdóse szerinti oľszág va1y alajánlatkéľő székhelye szeľinti oľszág

jogszabályaIalapján - nenr iett eleget, kivéve, Ira ľlegfizetésĺĺľe lra|asztást kapott;

e. 
.u1'olz.jňnius jo-ig l'otĺlyball voTt' a Büntető 

,I-öľvénykönyvľo| szťlló l978. évi IV. toľvény

szeľinti bűnszeľvez-etben ľészvéÍel . ideéľtvc a bĹĺncsetekmény bűnszeľvezetben töľténó

etkövetését is -' vesztegetés, vesztegetés nentzetktlzi kapcsolatoklran, htitlęn kezelés, hatlyag

kez.elés' költségvetési Jsa|ás, az erll.ópai közösségek pénzťrgyi éľdekeillek 
-nlegséltése 

vagy

pénznrosás bťlncseleknléĺryt, it|etve a Biinteto Törvénykörlyvľol szóló 201f ' évi C. töľvény

kxvll. Fejezetóben nregliatáľozott koľľupciós bťlncse|ęktlrények, bĺĺnsz.eľvezetben lęszvétel .

ideéľtve biĺncseleknlény bíĺnszeľvezetlreil történi elkövetését is -, lrĹĺtlen kezr|és, hanyag

kezelés, költsógvetési c.salás vagy péllzlrrosás bűncselekmóllyt, il|etve szenréJyes joga szeľinti

hasorlló bűncseleknlényt ktĺveĺótt el, fe|téve, hogy a biĺncselekmény elkovetése jogeľős

bíľósági ĺté|etben megáilapítást llyeľt, amíg a bÍintetett eloélethez fĹiz,ődo hátľĺrrryok a|ó| nenl

lnelttesült;
ĺl' az adott eljárásban előíľt aclatszolgáltatási ktitelezettség teliesíiése soľán-olyan hanlis adatot

szolgáltat, 
-vagy 

harnis nyilatkoz.atot tesz. alrrely a verselry tiszJaságát veszélyeztetil

g. tekirłetében a kłivetkező feltételek va|alllelyike nregva|ósul:

ga) llel].l EU-, EG.].- vagy oECD.tagállalnban vagy olyarr ál|alllban ľende|kezik

äaoittetosoggel, nle|lyel Magýáľoľszagnak {ettős adőztts e|keľtilćséľő| szóló egyezntélrye van,

vagy
guĺ olyan szalrírlyozott tőzsdón nenl .iegyzett táľsaság, ame|ynek a péllalrosásés a teľľoľiznrus

finanszíľozásanlege|őzésér.o| és n'"g"Řädályozásáľćll szó|ó 2007. évi CXXXVI. toľvény 3. {i

ł/ pontja szcľint.i tónyleges tula.idollosa ttenr nregísnreľhető.

Áz e|jáľásball |le|l.l lehet ajáln|at1evo vagy ľészvéte|ľe jelerltkezĺ az a gaz'dasági szeľepló,

alrrelylren kĺlzvetetten vagy kiizvetlenĺiltobĺ, ľnintfiYo-os tulajdoni ľéssze| vały s.ravazAtijoggal

ľendělkezik o|yan .iogi ř.emély vagy jogi szelnélyiséggel nenr ľeIlde|kezo gazdasági táľsaság.

alnelynek tękińteÉĚeň o g' ponibon ńrcghatálclzott fe|téte|ek fenllá|lrlak.

Anlellnyiben a több' ll"lint f|Yo-os tulajdoni ľósszel .vagy szavazati hányadclal ľendelkezö

gazdasági táľsaság iáľsuláskónt aĺlózik' akkoľ az ilyen táľsulás tula.idonos táľsaságaiľa

voľlatkozóan kęll a g. pont ga) atpont'ia szeľillti feltételt nregfeleloen aIka|lnazni.

A d' pont sz-eľinti ac|ófizetési kijtelezľttség alatt a belĺblc|i szék|le|yu gazdasági szeľeplÖ

tekirltetében az állami adóhatóság és a vámhaióság által nyi|vántaľtott adóĺjzetési köte|ezet1ségot

kell éľteni'

Az e' pont szeľinti hasonló bűncse|eklllény a|att az l uľopai Unĺó nrás tagál|anlában letelcpec|etl

ajánlattevő esetébell
o) bĺi1'.""1.uez.'etben ľészvétel bťlncsetekniétly esetéll 

^ 
sĺeťve7-ett bťlnözós cl|eni küzĺlelcnlľől

szó|(:,2008. októbeľ 24-i 2tJ0Bl841l|B tanĺiosi lĺeľettlatáľozat 2. cikkében nleghatározott

trii n szeľvczrtberl va | ó ľószvótel lrez ka|lcsol ócló [ríi n cseIeknrényt,

b) vesztegetés' ve'sztcgetós elĺbgadäsa, hir,atali vesztegetés. hivatali vesztcgetés elfogadilsa'

r,esztcgeté-s bíl.ósági vägy batósĘí el.iáľilsban, veszJegetés elfogadása bíľósirgi vagy lratósági



eljáľásball bĹincse|ek'nlény esetétl ź|z |991 . nlirjus 26-i Íanłicsi jogi aktus 3 ' ci|ĺkébcn
nregh ĺttáľozott koľľu pc ióÍ,
ĺ) költségvetési csa|ás bÍillcseleknléľly esetén az Euľópai Kĺizössĺĺgek pĺĺnzĹigyi él<lekeinęk
véc|e|nléľőI szó|ó egyeznlény 1 ' cikke szeľinti csztlást,
c) pénatlosás bĹincselel<mény esetén a pénzĺigyi rellclszel.ek pénzulosás cé|jáľa való
fe|használásállak lncge|ő zéséľő| szó|ó, l99l . jťllrius |0-i 91ĺ308ĺEGK tanácsi iľánye|v l . cikkébelr
Iĺeghatáľozott péllzlrlo'sást
keĺl óľteni.

A d. pontlran nreghatáľozott időtaľtatlrot nlinclig a kiáľťl ok felln nem áĺlásállak el|enőrzése
időpontjátó| keĺ l szánl ítan i.

Igazolás mó'ĺlja: eľedetben, az aián|attéte|i fe|hívás f. szálllil nle||éklete szeľittti nyilatkoz-at
a|áíľásávaI.

Az alkalmasságÍ kłivcte|méllyek:

Az ajánlattcvők ĘénzĺigyĹgazdaságĺ alkallnasságának lnegÍtéléséhez sziiksóges aĺ|atok és a
m egkłĺvetelt ig:rzolási mód :

P.| Az ajánlattevő közos ajánlattétel esetén nlinden aján|at1evő köteles csato|ni valamennyi
ĺ:ógkivonatálran sz.eľep|ó szántlavezető péllzilltézetttek (az a.iźnl|attételi fb|hívás nregkĹildését
nlegelőző 30 napná| rlenl régebbi) a nyi|atkozattú az a|ábbí tartatoĺttma|:
- rnióta vezeti a ballkszalnlát,
- sz.źlll|áĺjźln 20l3. januáľ I. napját kĺĺvetően vo|t.e 60 napot llloghaladó időtartaInú sorban ál|ás.

Az aján|attevők pónzĺigyĹgazdas:igi n|ka|lnasságának minimumkłivetelménye(i):
P.I Ąánlattevő aIkalnrat|an, ha bárme|yik a cégkivollatában szeľeplo szám|avęzető
pénzintézetétő| száľrnazó nyi|atkozata alapján bfurlrelyik szánr|áján 2013. január l ' utáll 60 napot
meghaladó soľba'n á |ló tétel nrutatkozott.

Áz aján|attevőlĺ míĺszłkĹs?*?kmai alkalmasságának mcgítólésóIrez sztikséges aĺlatok ós a
megkövetelt igazo|ási mód:
M.l Ąán|attevő csatolj a az e|ozó két év |egje|entősebb szo|gáltatásainak isme ľtetését *lega|ább a
teljesítés ideje, a szeľz.odést ktito masik fě|' a szo|gáltatás táľgya, továbbá az ellenszolgáItatás
összege vagy a koľábbí szo|gáItatás lnelrllyisógére uta|ó más adat negjelö|ésével- taľtalnraz(r,
á|tala a|áíl.t nyilatkozaĺát' Igazo|ás nódja: Ajánlattevo álta| kiá|lítotÍ nyi|atkozat credetbell.

Á.z ajánIattcvŕĺk míĺszĺtki-szaknlai alkalmasságának nrinĺnrumkövcte|mónyc(i):
M.ĺ Ajárllattevő alka|rtratlalr, |ra nenr ľende|kezik a jelen ajánlattóteli felhívás lnegkü|désének
napját nlegelőző 24 |.lónap osszcssógében összesetl |ega|ább l db nettó 1 mil|ió forintot e|óľő
sz.enlé |yszáI l ítási szo I gá ltatásľa voltatkozó ľefel.ellciá va|.

10. Hiánypótlási|ehetősóg:
Aján|atkéľo a hiárlypótlás lehetőségót egy alka|omnral, te|jes köľben biztosítja.

I3.

t I.

t2.

Aj án lattételi hĺrt:ĺľid íĺ: 2014. febľrr:ĺľ 28. ĺ1.00 ĺiľa

Az ajánlat benyrijtásánalĺ cínrc:
Buclapest |łováľos VIII. keľĹilet Józsefváľosi Potgáľnlesteľi Ilivata|. Jegyz(ĺi Kabinet Be|ső
I]l|átási lľoda l082 Budapest' Baľoss tl.63.67' I. enlelet l l0. sz. lie|yiség

złz ajánlattétcl nyelvc: Ilagyaľ

Az ajánlatok fe|bontásának helvc, i<leje, szcľzőĺlésk(itós telvczctt iĺ|<ipontjlr:
Btl<lapest [jováľos VIIl. kĺ:ľťllet' JózseĺVĺil.osi Po|gĺiľlnesleľi I-livata|, ,|egyzoi Kabincĺ l]e|ső
B|IátásiIľtlc|a I. eľlrelct l10. sz. helyíség l082 Buc|apest, I}ĺlľoss tl.63-67.

14.

0u



Bontás iĺĺĺiponlia: 20l4. ĺ.ebľuáľ 28.l l '00 óľa

A szeľzodéskötés teľvezętt időpolltja; a Váľosgazcĺálkodási és PénzĹigyi Bizottság c|öntését

kovetőell az-onnal.

15. Áz ajánlatok felbontásán jelenlétl.c jogosultak:
Áz ajálllatkéľő táľgyi beszeľzósi e|jáľáslran ajánlattevők vagy ajánlattevok e|jáľó képvise|oinck
j eIen |étét bi ztosítja.

16. Az aján|ati kiitiittsóg nlininráIis iĺlőtaľtamaz Az aján|attéte|i lratárido lejáľtától szánlított ó0
nap.

t7. A táľgyalás lefolytatásának nrenctc ós az aján|atkóľő által előírt alapvető szabályok:
Jelen eIiáľásball az Ąánlatkéľő táľgya|ást nenr folytat.

18. A dokumentációľendelkezósľe bocsátásának módj:r, hatáľidejeo beszelzŕsi helyc ós

péllzĺigyi feltételei :
Ajá lr latkéľo tál.gyi beszeľzés i eljáľásbzrtl kĺi lcjn doku ntelltációt nenl kćszít.

19. Amenllyiben a szeľzőclés EU a|apokbó| finanszĺľozott pľojelĺttcl ós/vagy pľogľammal
kapcsolatos, úgy annak megieliilósc:
Táľgyi beszeľzési eljáľás az' 1)|J a|apokból filranszíľozott pľojektte| és/vagy pľogľatrrnral nem

kapcsolatos.

20, Egyéb inťoľmációk:
a) Az ajánlat - tańa|olnjegyzéket ktĺveto - e|só oldalaként fe|o|vasólap szeľepeljetr, amelyben
közölni lĺel| az éľtéke|és alá keľiilo adatokat az ajäll|attéte|i felhíváslloz r:lcllékelt nrintában

meghatáľozottak szeľint. Az aján|ati áľat nettó és bľuttó osszegbell is nreg ke|l megadni'

b) Az aján|atot ĺ eľedeti és I násolati pé|dányban kell belryĹljtalli. Amennlyiben e|tóľés van aZ

a.jánlat ,,eľedeti'' ós ,,nrásolat'' pó|dánya között, az aján|atkéľó az ,,eľedeti'' pé|dállyt tekillti
iľányadónak. Azajtln|atokat taľtalnlazó csonragon a kłjvctkezö szöveget ke|l szelepe|tetni:

,,ólelnriszeľ beszeľzés''- Felborrtani tĺlos''

c) A benyújtott ajálrlatnak az alĺĺrbbi fbľnlai követellnényeknek kelI megfele|nie:

- Azajánlat eľedeti pélc|ányát zsiltóľľa|' lapozhatóan össze kell fiĺzĺli, a csolllót llratľicával az
a.jánlat első vagy hátsó lapjához ľögzíteni, a lnatľicát |e ke lI bé|yegezrri, vagy az ajfulattevo
részéľól eľľe.iogosu|tnak alá ke|l íľni, ťlgy hogy a bé|yegzó, i|lető|eg az a|ćúr,ás legalább egy
részę a nlatľicán legyen;
^ Az ajálł|at oldalszánrozása eggye| kezc|őcljon és oldalallként llövekedjen. Elegendő a

sztiveget vagy szállrokat vagy képet taltahnazó olclalakat szálnozni, az iiľes o|dalakat nenr kell,
de lelret' A címlapot és hátlapot (ha vannak) llenl kell, de |ehet szálrlozlli. Az aján|atkéró az
ettől kisnlóľtékben e|téľó szánrozirst (p|. egyes oldalakllá| a l^, ĺB oldalszám) is köte|es

elfogadtli, ha a taľtalonljegyzékben aZ egyes iľatok |relye egyéľte|nriĺelr az-onosítlratő. Az
aján|atl<éľő a kisnlóItĺĺkben hiányos számozást kiegészítlreti, |ra ez az a.ján|atlian va|ó

tájékozódása, il|etve az ajían|atľa való hivatkozása éľdekébell szĺikséges;

- Az ajálllatnak az ele.ién Íaľtalonjegyzéket kel| taľta|nraznia, nrely alapján az a'iánlatban

szeľeplo cĺoktlnrelltul.llok o|dalszĺinr alapján nlegĺalálbatóak:

- Az a.iánlatot két' _ az ąiáll|ati felhívásball llreghatál.ozott szánlú - pé|dányban kel| beadni, az
eľedeti aj áĺt l aton nleg kel l .j elĺĺln i. ho gy az az. eredeti;

. Az a.ián|atball |évti, lrrilrclelr dokuľtrentulnot (nyilatkozatot) a végĺén a|á kel| íľllía az ac|ott

gazĺlĺiIkocló szeľvezetnél eľľc jogosuIt(ak)nak vagy olyarl szenlélyllck, Vagy szelllélye|ĺncl<
aki(k) eľľe a.iogĺlsulĺ szrnlé|y(ek)tŕ5| íľásos Í.elhatalnlazĺist kapta|<l



. Az ajánlat nlillden olyan oIclalat, a:nelyen _ az ajánlat ĺreadása e|őtt _ módosítírst hajtottak
\,égre, az adott dokumcĺrttltllo1. aĺáíľĺ5 személyllek vagy szenrélyeknek a móclosításná| is
k<ĺzjeggye| kell eI |átni.

d) Bľvĺśnyte|en az ajánlat, ha az Á,jánlat1ev(ĺ a jelen f.elhívásban meghatáľozott kizaľó okok
|latá|ya alatt áll'

e) Az ajánlaĺllak taľtalmaznia ke|l aján|aĺevö alábbi iľatait:

- a7- ajánlmtćteli f'e lhívás megktildésének idĺ5pollt.iáná| ôÜ napná| nenl ľćgebbi cégk-ivonat
máso|ati póldánya, atncnnyiben a cégkivĺlnat szeľint el llenl bíľált módosítás van
íblyamatban, az esetleges vzi|tozásbejcgyzósi kéľelem a cégbíľóság éľlĺeztetcl
bélyegzőjével e|látoĺt lnásolati póldánya; egyĺĺni vállalkozó esetébcĺr a vá|lalkozói
igaza|válly másolata;

- az ajáĺl|atot aláíľó r,alamennyi szenlóĺy éľvétryes aläíľási cín:pilclányálrak vagy
c ílnm intájá::ĺrk máso l ata.

t) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsoIatban t.elnlerĹi|t osszes kclltség az
ajánlatkvőt teľlreli'

g) Amerrnyiben valamely igazolá's vagy nyilatkozat nem nlagya.r ĺlyelven keľiil bellyűjtásľa
lnagyaľ nyelvŕi |o'ľdítása is csatolanĺ|ó.

21. Ajánlattôteli felhĺvás megktĺIdósóneli a wrvrv.jozsefvaľos.hu honlapon
megieleĺtetósónek időpontja: 2a|4.1.ębruáĺt 20.

Budapest, 2014. február 20.

ttirténő



], ,sz. n}ellékleĺ

lłelolvasólap

,,Elcl'niszeľ bcszeľzés'' táľgyťl, kozbeszeruési órtékhatáľt e| nenr éľó beszerzósi e|iárásban

Ajťrnlattevo ncve:

Aj á n lattevő .székhe|ye:

Telefon

Telefax:

E-niail:

K ij elö lt kapcso| attaľtó :

K ij elti lt kapcso| attaltó eléľhetősége (telefon, fax, e-tlla i | )

l db ręľĺIe|iellátnlánv (Ilt/csomaa +Áfa)*

l db ebéd e|látmánv (Ft/csonras + Áĺ-a)t

* A.iánlati áľ (<isszesen netti F.t + Áfa : bľuttó ll.t)

Dátulll:.

Icégszerii aláíľásl



2' ,sz' n]elléklel

Nvilatkozat

,,Éle lmiszeľ beszel.zćs'' táryyťl kozbeszerzési él.tékhatált e| nenr étó beszeruési eljáľásban

A|tllíľott . ',.,. táľsaság (a.jánlattevő), melyet kópvise|:

az,a|ábbi nviIa tkozatot tesszük:

Nenl állnak fenn velenr / velĹink szenrben az alábbi kizáľő okok, ltle|y szeľiIlt llelll lehet aján|attevő.
aki:

a. végelszállrolás alatt áll, vagy vonatkozásában csocle|jáľás elľendeléséró| szóló bíľósági végzésÍ.
kőzzéto/ľÍtek,vagy a./. e|lene indított felszámolási eliárást.iogeľoselt elľendelték, vagy lra a gazdasági
szeľeplo szenlélyes joga szcľinti hasonló e|jáľás vall ĺ-olyalnatban, vagy aki szenlélyes joga szerint
hasollló helyzetbell van;

b. tevékenységét fe|fiiggesztette vagy akinek tevékenységét felfiiggesztették;
c, gazdasägi, illetö|eg szaknrai tevékerlysógér,e| kapcsolatban jogelos bíľósági ítéIetben nlegállapított

bĹillcselęklrrényt kcivetett el' amíg a bĹintetett eĺoéletĺrez fíizodo hátI.ányok a|ó| llem melltesi'i|t; vagy
akinek tevékenységét a jogi szenrél|ye| sz.ęnrbelr alka|nlazbató bĹintetójogi intézkeclésekľő| szó|ó
200l. évi CIV. toľvény 5'$.a (2)bekezdés b), vagy g) pontja alapián a bíľóságjogeľos ítóletében
koľ|átozta, az eltiltás ideje alatĹ, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét nrás bíľóság hasorlló okbó| és
nródon j o geľósen koľIátozta;

d' egy évnél ľégebben lejárt adó-. vánrfizetési vagy táľsada|ombiztosítási jáľu!ékfizetési
köte|ezottségének - a letelepedése szeľinti oľszag va1y az aján|atkérő székhe|ye szeľinti oľszág
jogszabá|yai a|apián . ľtem tett e|eget, kivéve, ha nregfizetésérc llalasztást kapott;

e. a 2013. jŕlllius 30-ig hatá|ybaIl vo|t, a Bĺintető Törvénykönyvlol szóló 1978. évi |V. töľvény
szeľinti lrűnszeľvezetbell ľészvétel - ic|eéľtve a bűncselekrnény biĺnszeľvezetlrell töl.ténő elkövetését
is -l vesztegetés, vesztegetés netnzetkozi kapcsolatokban, hĹĺt|en kezelós, hanyag kezelés,
köItségvetósi csalás" az etlľópai köz<isségek pénzĹigyi éľdekeinek megséľtése vagy pénznlosás
btirrcselekményt, i|letve a BÍjntetó 'l.öľvénykönyvľő| szóló f0|2. évi c. toľvény XXVI|.
Fejezetében lneghatározott koľľupciós bíincseleknréltyek, bíĺnszeľvezetben ľószvétel - ideéľtve
bĺĺncselekmény bűnszeľvezetbelr töľtólrő eIkovetését is -l híĺtlen kezelés, hanyag kezelés,
költségvetési csalás vagy pénznlosás bĺĺncselekméllyt, i|lefue szenrélyes joga szerinti hasollló
bĹincse|eknlényt követett el, feltéve' hogy a biincseleknény elk<ivetése jogeI.ős bíľósági íté|etben
lnegáIlapítást tryeľt, alníg a bĹintetett ę|oé|et|lezfíőzódő hátľányok alol nem mentesĺi|t;

f.. az aclott eljŕrľá'sban eloírt adatszoIgá|tatási kötelezettség te|jesítése solťtll o|yall hanlis adatot
szo|gáltat, vagy ltarnis nyilatkozatot tesz, anlely a veľseny tisztaságát veszé|yezteti;

g. tekintetében a következo feltételek va|alllelyike nregvalósul:
ga) nem EU-, EGT- vagy 0ECD{agá||anlban vagy olyan államban ľende|kezik adóil|etőségge|.
nle|lyel Magyaľoľszágnak kettős aclózás elkeľiiIéséľoI szó|ó egyeznréItye vall' vagy
gb) olyan szabályozott tőzsc|én nerll jegyzett táľsaság, atllelyllek a pénznrosás és a terľoľizllltls
finaĺlszíl.ozása lnegelőz..éséľcil és nlegakadźllyozásáľól sz.o|ő 200.7. évi CXXXVI' törvény 3. $ 

'poDtj a szeľi nti tényleges tu la.i dorlosa neln lrregi slll eľhető.

Az eliáľásbal) lle|ll |ehet a.ián|attevo vagy ľészvétellę jelentkcző az a gazĺ|asági szeIeplő, anre|yben
kcizvetettell vagy közvetlenüI több, nint 2ío/o-os tu|ajdoni ľéssz.el vagy szava,l.ati joggal ľendelkezik
olyan jogí szelnély vagy .iogi szenlé|yiséggel not.tl ľendelkezó gazclasági tźtľsaság, anle|ynek
tekintetében a g. poIltball meghatáľozott feltételek fellnállnak'
Anlennyiben a tcibb, nint 25%o-os tLllajdolri ľéssze| Vagy szava7-ati hányaĺ|dal rcnc|e|kező gazdasági
táľsaság táľsulásként adózik, akkoľ az ilyen tłiľsulás tulajdollos táľsaságaiľa vonatkozóall kelI a g. pollt
ga) al ponti a szrľitlti fe ltéte|t negfe| e| oell a I ka I lllazn í'

A d. ponĺ' szeľinti adófizętési köteĺezcttség alatt a belfo|cĺi székhelyű gazdasági szeľep|ő tekintetélren
az állanli aclóhatóság és a váĺnllató'ság ĺilta| llyilvillltaľtĺ:tt adofizetési ktjtc|ezettséget kel|éľteni.



Az e. pollt szeľillti ha.soll|ó lrĹincseleklrlény alatt az |luľĺ5pai Ullió lllás tagĺillanlálrall letelepe<teÍt

ajánIattevő esetélren
ĺy' bíinszervezetben rcszvétel biincseleknlény esetén a szervezett bíinözćs ellenĺ kĹizdelenlľől szóló,

2008. októbeľ 24-i 2008/84l/IB tanácsi keľethatáľozat f. cikkében nregltatáľozott
biín'szeľvezetben való ľészvétellrez kapcso|ódó biĺncselekInélryt,

b) vcsztegetés, vesztegetés eĺfogac|ása, hivataIi vesztegeťés, hivatali vesztegetés e|fogadása,
vesztegetós bíľósági vagy hatósági eliárásbalr, vesztegetés e|fogadása bíI.ósági vagy hatósági
eljámslran bťrncseleknrélly esetén az 1997, nlájus 26-i tanácsi jogi aktus 3' cikkében
nreghatáľozott koľľupci ót,

c/ költségvetési csa|ás biillcseleknrélty esetén az Euľópai Közĺjsségek pónziigyi éľdekeinek
védelnréľo| szólĺi egyezmény l. cikke szeľinti csalást,

tł) péllznlosás bt"lrrcseleklnény esetén a pénzĹigyi ľelrdszel.ek pónznlosás céljáľa va|ó
felhaszlálásának megelcizéséľől sző|ő, l99l' jťlnius l0.i 9l1308/EGK tanácsi ilánye|v l.
cikkében meghatáľozott pénznrosást

ke|| éľteni.

A d. pontban lneghatłfu.ozott időtartanlot nlindig a kizÍrő ok fenn llenl állásáltak e|lellőzése
idópontiátó| kell szállrítan i.

Kelt:

cégszeľiĺ aláíľás



3. ,9Z. n?.elĺék]et

,,É|clrrriszel. beszeruós'' táľgyŕl, közbesz'eľzésióľtékhatiu.te| nellr érobeszeľzési e|jáľáslralr

MŰszłľl LEÍRÁS

Ąánlatĺevő feladata 2014, április 06' napján 700 fő tęszéľe az a|ábbi hidegkonyhai
készítnlérryek biztosítása és szállítása az Ajálrlatkéľő 10{t2 Budapest, Baľoss u.63-67. szán
alatti címére. Ajánlatkéro a +/- 30 %-os ęltéľés jogát ferrntaľtja.

Reggeli ellátĺndny:
- l db (nrin. 20 cnr) bagettes sz-elrđvics (szolállri, sajt, salátalevél, zöldség)
- 1 db (rnirr. 20 cnr) bagettes szendvics (sonka" sajt, salátďevél, zoldség)
- l db Spoft XL szelet (étcsokoládóval nráľtott ľunros ízű kakaós sze|et 4fg)
- 1 db Milka Wafplini (alpesi tejcsokoládéval nráľtott toltött ostya 3lg)
- 1 db alma

Szállítás időporrtjaés címe: 2014, ápľilis 06-án 05.00 óľáľa l082 Budapest, Baľoss u' 63-67,
szálm'

Ebéd ellĺittntiny:

- 1 db (mill. 12 cm átlnéľőjil) zsemlés szenclvics (szárnyas fasíľt' saláta, zcildség)

- 1 db (min. l2 cm átInéľőjii) zsernlés szencĺvics (száľnyas ľántott lrús, saláta, zĺildség)
. i db lneggyes ízesítésű leveles tésztábil készült ľétes
. l db túľó ízęsítésiĺ leveles tésztából készült rctes

- 1 db köľte
Szá||ítás ic|őpont.ia és cínre: 20l4. ápľiIis 06-án l 1.00 óľáľa l082 Budapest, Baľoss u. 63-67. szánl.

Mindkét csotnag esetében a szelrdvicseket és a ľéteseket egyenként szĹikséges csonragolni. A
ľeggeli és a déli ellátlrrányt egység csonragolással kel| ellátni.

ĺ rÍĺ,
\.-'Łw\-"
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ĺiľőrrek a ,Jilęlmiszęľ beszeľzés''
elnevezésĹĺ kozbesz,eľzési éľékhatár:t el nem éľő beszeľzési e|iĺĺráslran a Poigáľnresteľi Flivatal
(1082 Btrdapest, Baľoss u, 63.67.) Iil./320-as helyiségében megtaÚott lreérkezett ajánlatok
bontásáľĺĺl'
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Készjilt: .IózseíVáľosi Polgáľlrresteri Fĺivatal ajánlatkéľőnek a ,,Élelmiszeľ beszelzés''
elnevezésiĺ közbęszeľzési ér.Ĺeklratáľt el lrem éro beszeruési eljáľásban a Polgáľnresteľi Hivatal
(1082 Budapest, Baĺoss u. 63-67.) III'/320.as helyiségében nregÍartott beéľkezett ajánlatok
bontásáľól'

2014. febľuár 28. 1 1:00.

Ajánlatkérő ľészélol jelen vannak: dr' Balla Katalin jegyzői ľefeľens, Jegyzói kabinet
Fábián Máľta irodavezető, BeIső Ellátási lľoda
Nénreth Bettina ügyíntéző, Belső Ellátási lľoda

Ajánlattevő ľészéľől: külcin jelenlóti íven

1. sz. Ajánlattevő: Pensio Milrőségi Közétkeztetés Kft. az ajánlat ép, séľtetlen, zátt
csolrragolásban éľkezett

l db ľeggeti ellátlllálly (Ft/csonlag +Áfa)*
bľuttó 1427.48 Ft

t db ebéd ellátmány (Ft/csolllag + Áfa)*
bruttó |427 .48 Ft

f . sz. Ajánlattevő: Kr'isa Cateľing az aján|at ép, séľtetlen, zárt csonragolásban éľkezett

l dlr resseli e|látmánv (Ft/csonlag +Afa)*
nettó 700 Ft

l db ebéd el|átlnány (Ft/csonrag + Afa)*
nettó l200 Ft

3. sz' Ajánlattevő: Shamiko I]t' az ajánlat ép, séľtetlen'. záľt csonragolásbalr éľkezett, a
foľmai követelményeknek nem felel meg - nincs nrásolati péIdány, nincs összeĺ'ĺízve.
Akizáľó okokra vonatkozó nyilatkozaton kívĹil csak a fclolvasó lapot taľtallnaz;za' A
pá|y tnat foľm ai hi ányos ságok m i att éľvé nytel en.

l db repÍIe|i e|Iátnránv (F-t/csomas.FÁfa)*
bľuttó |285 Ft

l db ebéd e||átnlánv (Ft/csolnaĺI.t Afa)*
bľuttó l285 Ft

* Ąán|ati ár (összeselr nettó p,t + Áfa : Irľuttó Ft)
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Áiánlattevő:

Neľe:
Székhejľe:
I'ĺt'elezósi círae:
Ádószá.m:
Cćgiegizćkszám:
-Śzáĺn]aszám:

TeleÍ'oĺlszáma:
F.ax szánra:

E'-maíl círne:

Vezetó ncve:
Reoszťá.sa: iigr'ĺ-czctő i3zga,ő ĺ. '*ł,? {
Á.z eiiáľásbaa jogosuJr képviselőiénelĺ ne.ľe: Siillós Gwtäné " > łátťś.fr #.

li;$iů i,:iĺlássg: d';éiiĺłateié* K&-'!iíj} äuđa:*si. |.í]éł ij{rä {"*.
Á.4iqa; 6. 2 é,' #1ź ä.Żą2

i.!sľŕsř*.$ $sä**:*$
\

!

AJÄNLAT
Elelmiszeĺ beszeľzés

PE]\sio Nt.tĺőségi Közétkezĺetés Kf.t'
1 l03 Bu<Íapest' Kőáľ u. 1.5.
11t)3 Budapest. Kôéľ tr. 5'
211,B911,2.2"Ą2

ü1-é]'-994?50
MI{B Ba*k - 1030Ü002 _ 10588735 - 490300i'
il{KB BanŁ - 103Ü0002 - t Ü58873;t _ 49020033
Eĺste B*ĺtk - t 16000łó' 00ĹlD0000 - 6Q94683ó
1-262-3625
1 -2$2- 3 62> : "!,.25 ó.29 48
sullos@pensio.bu;
e'boĺlís@pensio.hu;
;:a.lľazat@p ensicl.hu
SüłIos Gptáné



Él.lmiszeĺ beszeľzés

Taľt*Iomjegyzék
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u;
t



]' sz. nłel!ék|łĺ

Fełolvasólap

..É)lelĺlriszeľ łrgsĺenćs., táľg1.ĺi. közbeszeľzósi éĺtékta1áĺ' el neln ćr<i beszelzěsi eiĺáľási:an

j Ájánlat(ern neve: i PEš;Sto b.ĺinösćgi Kö7..ilkeztetés
! Kft.

Ą ánIatĆevĺi székhely'e:

1t262.36?5

i "Ł/26f-36?5

;

S{iilös Gyuláné

Kijelölt kapcsoloĹĺ*ľtó elerjle{ĺĺsége (ĺelefon" fax" c.

* Ąán1ati ár (összesen nstĺó Ft + ,Ąfa = bľuĺtó }l1)

Dátum: Budepest' 2014. febĺuar21'

ň/
... :,>Wkł..*.

[cégszeľü aláirás]

FE}łs l-o}l|n&ségl ĺ{otátft ezíat& l{!Ł
l 
'Y.1.Euqapeel. Kěéľ Ütł8 Ís'/ioÔsfam: ?4Jó9.iÍä.24?

u*rĺĺazetě |saŽł€e}

oi

3

1 / ?62-3 6f5 : su 1l o s @ŕensio.iiu

nettĺí 1'124.-Ftlcsoĺnag * Áfa =

t dtlebede}látrnániy(Ftlcsomag+Áfa)* iäÍlffi
} db reggeli eilátmán.ľ- (FŁlcsonrag +616;*



ĺ. sz. melléklei'

lÝ}łlatkÔIat

,,Éielmiszer bcszerzés'' ĺárg'vr: közbeszeľzésj óĺékhatárt eJ nem ćĺo beszerzćsi eljáĺrłsban

.tJr::iíĺoti pĺ..NsIO ivĺinöségi Kriz,étkezjerés Kfi. ĺáĺsaság (ajánlatieł,ő). melyeĺ képviset: Siiliĺ5s G1r.:láné

iigiĺezetii ,igazgaĺó

az aláblrĺ nvil'tlioratoÍ te$sziik:

Nenl á]].ĺak íeim r'eleĺrĺ .. velúĺJ< sze'nberr az ajábbi kízéľó okoiĺ, ĺnely sz-erinĺ nen ieireĺ ajänlaĺĺevő,
akí:

a. végelszámolás alaĺt áI1, vag3- r'oĺatkozásában csĺldeljárá.s e]renĺjeléséľól sz"cló 
.oíľósági 

r.égzést
közzéterĺek, vaśly az clĺene inđítoťt felszáno]ási eliárástjogerősen e]re'ĺrdelték. vas/ ha a ga.zaasági
szľĺeplo sze'ľél1'es joga sz.eĺinti hasonló eljáĺás van folyamatban. vag.v aki személy'es joga szeĺlnt
hasonló heiyzetben va:r;

b. terékenységét feJfiiggeszĺetĹe wgy ekínek ter,ékerrységét felfiiggesaették;
c. gazdasi{gi. illetöleg szakinaí ĺevékenységével kapcsolatbanjogeĺós b!ĺósági jĺÚ]ętben megállapítoťĺ

blincselekményl köveÍett cl, a:níg a büntcĺett előélelhe.ł Íĺĺzőđô hátĺĹnyck aló! neĺn meĺltesülĘ vagl
akinek tevékenységét a jogl szeméIlyel szeľnbe;r alkalmazható biintetőjogi intćzkedćsekől szoló
200t. ér'i C}\*. l.órvény 5. $-a {3) bękezděs b), lagĺ gi pontja alapján a biĺósag jogeĺős jĺ'életćbsĺ
korlátoztą az e}tiltás ideje ala$; r,ag;' ha az ajanlattevö Íevékenysćgó1 más bíróság hasonló okból és
ĺnódon j ogerósen koľlátozta;

ć. egy ćrnél régebberr lejáĺt ađó-, vámfizeićsi !.agy iáÍsadal.oĺRbÍztosÍtási jáĺrilékfizetési
köielezettségónek * a }eteĺepedése sľ"erjł{i ország va5v az a.iánlatkćľó szćkhel'ĺ'e szeĺinti orszíg
jogszabáIyai aiapján. ĺem tetĹ eleget, kiĺ'ér'e. ha ľregfireiěsere halasztäst kapott:

e. a 2013. júniuł 30.ig hatátyban volt. a Biirrtetô Törvén-v"kön;'r.ľől szóló 19?8. évi IV. toruény szrĺinti
bünszpn'ezetben részvěte] . iđeéĺtve a biincseleknćn-v* bűnszeľl'ezĺĺbe, törĺénö elköve{Ését is .,
vesztegetés. r.eszźege.tés neÍnzętközi kapcsolaĺokban, hűtlen kezelés, hanyag kozelés, költsé.gverési
csalás, az errrópai kđzösségek pénziigyi éľdekeinak megsónése vagl $nznrosás brlncselekményĺ
illetve a Bĺinteto TđľvénykönyvröI smlo 2Đ}2. évi C. ttin,eny XXVJI. Fejezetében meghatározotĺ
komlpciós brincseleknrények^ bÍinszęrvezeiben részl.étel - ideéĺĺ'c brincseleknrénv
büłszen'eze'íben ttĺr{énÔ elköveÉsét is -. hűtlen kezelés, hanyag kezelés, köJtgégr.etési csa}ás vagl
péĺlz:nosás bĺincselekményt' :illeĺve szoméIyes joga szerinti hason]ó biiLucselekĺnén1't köve.ĺet} el,
fôlĺćve, hog}' a bűncsele'Łľnóny el*ôvetése jogeĺős bírósági íĺélętben megállapitásĺ nyeń, aÍníg ä
btiŇętett elÔéleĺhez fiĺződő háłányok alóI nenr ĺneĺtesĺilq

f. az adott eljáľásban elóírt adätsuolgáltatásÍ kötĐlezettség ĺeljesÍtése során olyan bamis adatoĺ
szolgáIĺat, vagv hamis ĺyila{kozatot tesu, anrely a r'eĺseny ĺiszĺaságát veszély'exeti;

g' tekirĺtetében a köveŤkezó feltéteJek valamelyike megr'alósul:
ga) nem EU.. ĘGT. łngy oECD.tagállambaĺ va51ĺ ołyan állaInban rendelkezik adóilletiiséggcl'
mell1,el lvfagyaĺoĺszígnak kettós adózas ę.lkeriiléséľől szóló egyezménye vaĺr' vagy'
gb) olyan szabályomtt tőzsdén ĺern jegyzett ĺársaság, ameJ1,nek a pénz.ĺnosás és a te,noĺiznrus
Íinanszíľoása řilŕgelőzésé'ol ćs megakadá|ĺ'ozísáĺól szotĺi 2007. évi cxxxu' törvénl. 3' $ i
pontja szerinti tć.nyleges tLllajdonosa nem megislnerhető.

Áe e'ljánásban nem ]ehei ąjänlaticvŕi l'agy ľészvételľe jelentkező az a gazÁasági szeĺepio, ameiyben
közvetetten \'agy kozv€tl€*ťi] ĺ<ilrb, mint 259'o*os tulajdoĺi résszel vag5. szavazati joggal reĺldelkezik
olyall jogi szeĺlély' vagv" jogi szenré}yÍséggel lteĺn ĺendeĺkezö gazdasági társaság, alłel-vnek
tekintetébeł a g- pontban nreghatáĺoz'otÍ feltětp.lek fennájlnak'
Aľ,renĺ.viben a ĺöbb. mini f591ľos tulajdoni rćsszel vagy szavazäti hányaddal renđe]kezö gazÁasilgi
táĺsaság ĺársuláskéllt ađózik. akkoĺ az ilyeu ĺzľsulás tulajrlonos társaságaiľa r,orraikoz.óa;l kell a g. pont
ga) aiponĺja szerinĺi Í.eiĺćtelt negfelelően a.lka]mazni.

A d' ponĺ 'szeľiłt]i adófizetési köteĺez€ttség a}at1 a beJĺöI<ii szćkhelyíi gaz,dasagi szereplĺ! tłlkinlelében
azá}ie:ľni adoha..ćság és ĺ: vámhatóság áiiai nvi]vá:rtanort adóilllelési kt}teiezeĺtségel kell órĺeni.

ł1

u..t
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Ä'7- e. pofit sue.ř'nÍí haŚonló biiĺlcselekrlrá:y ala1ĺ a:" tuľĺ5pai Unić ĺl;ás tagáll*mában letelepeĺtet.ĺ
a.i áĺilafrevŕi ęsętćbeI')

a) binsz.ervezetben ĺészr'étel tiiĺncseiek:nény eseĺĺił a s,zen,Đzctt btinijzes elleĺli kilzĺjelenról szó]ó,
30ÜÜ' október 34-i 2Ü08i841i1B Ĺałácsi keĺęlbataĺozxt 2. cikkében rneglratáĺozott
biiĺlszeľve;:etbe:r l'a]ó rész'vételhez Łapcsolódó b{incselekmén;,.t'

ĺlj l,eszĺeeeĺés, vesztegetés elícgaćása. hivatali t.esaegetés. hivatali vesĺiegetés elfagadása'
ľesz{eg€tés bĺĺóságj vagy hatósági e$árásbaĺ, vesziegctés elf.ogadása bírosági vagy hatósági
el.jÉľásban briĺcselekrnény esetétl a7- i99?. május ?6-i tanácsi jog! akus 3, cÍkkében
rneghatáíĐZoti komlpciót,

c/ költségvetési csalás bűncselelanéĺ.v esetén af }':arópai Köz'ôsségek pónziigyi éĺdekeiĺ*k
védelmérö! szóló eg.ezmény i, cikke s;łe:inŤi csalásÍ,

ĺL péĺzmosás bűncseleklnón3i esetén a ' pellziig.ví relldszeľek pś:lzrnosás céljára való
felhasználásának megelőzésérol szćió, !99l. jrinius I0:i 9i,3Üsĺ1EGK tanácsi íránveiv 1.
cikkébelr meghatáĺozoit parzlnosási

ke.ll ćľieni"

ĺ{ ĺ!' po;rtban rneghatáĺoĺ,ott idő1'aľtanrci ĺrindig a kiziĺó ok fbnn nem áIlásának eilenilrzése
idópoĺtjától kelĺ számítauí.

Kelĺ: Budapcst, 2014' februáĺ 2t.

cćgszeríi

',łi.ľ#jlffil'lľiĺľffi
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l,{.ĺ i j8 Bułla;:est. s*dpíiiľdö t!. 2.i-:íJ'
Cŕgeg.ĺjzćkszńill: 0 i- ĺĺ}-Ü.i l$-ś4
TeIef** : i}íľ..:{)-3f ] -223

Iktati szánl: 4944l:l20 ił

PEt*sIo ${ iľłiĺségi Közćtkeztctćĺ Koľláŕolt F.e}elősségĺĺ'ľáľsaság
i }Ü3 ]Juciapest. Kőćľ rr1ca 1-5.

Téł*.." t3ankinforlráció a I]IiNSlÜ l.tinőségi ' KözćĺliezteÍćs KoľIáto}ĺ Felelősségíi
T.árs*ságľół

Ą|u}ĺronak. ĺĺz ERS].řj ľ}ÁNK Hrrngary Ĺft'. (ľ1-ĺ1.]8 Brrdapest. \elpíŤĺĺdo ĺl. Ż4.26.:
cégiegyzéIĺszám: ĺJi-1{l.i],ĺi0-í4. KSH szám; 1ű1978?9-6119.114.Ü1' aĺl<iszillrr: i0is7879.4-
44. csĺrpĺ:ľtazoi:osíĺó szá:n: 1778ĺÜ42-5-44. cst]poľt ktizőssśgi adószárn: ř{U1?781042)
képvíseletéberl igazoiiilk. hogy Ügi'ĺeitink. a PliNSI'Ü Miľrősôgi Kłizétkeztetés Kortátolt
Felelŕĺsségťi Táľsaság (szćkh*ly: 1l'03 Brrda;:est. Kcér utca 1-5. cćglegyzékszáin: 0l Ü9
s94T.-Ĺt) éz etábbiakban ľészl*tezeli pćnzíoĺgalmi bĺł:hszinr!át vezeti Bankullknál:

i-,..ĺl-łľ.ktĺ{ľbs?áma --'i I160Ü006-ł0000000.609.168j6
Bąnkszáĺnlt deviżanenä Számlłn

]..ĺI.ĺľ 2Ü13.$|.ŰŻ.

A PE?\slo \,ti'ni!ségi Közéĺkeztetés N,oľlátoli FeielÖssćgii Társasággai 30l3.Ü1.Ĺł2. tapja ĺ)tĺr
álirrnJ< i,izieti kapcsolatl:alr'

r SzÍmlájálr ?Ĺr13' január l. rlap.!ár ktivetťjen ó0 napot sreghalacló sr"rľban állás rrellr
foľcluiĺ eIő.

Az ąiánlati lelhívĹĺ ťeladásáĺrak dátun:a: 2014" febľuáľ 20..

.ĺel*n bankinjilmlációt p:ályázat ben3,ťrjłásához. milrdeĺ ŁöĺeleztttsÉgvállalťrs néiliül' az Ę.yf'ól
kérésdľe ĺ, azaz egy, eĺedeĺi pć'ldári1,'ban adtuk ki'

Budapesr, 20ĺ4. l'eŁlľuáľ 21.

l ts7.t1lČtlel.

Łii.., .: új\i'irí i.Ĺ:ł(:].irilY íł.'.
: x3* ätJ"jiircsi, ł{ĺ'í}Íiřdč'J' ŕ.4-źę

1&*.

\'lagy'eľ Zo}ĺtilr Császťrr Pái
l'iel.i.:elt r'ezľt(ĺ r'á|lalati iig3,Íślnlenľdzseľ Vezeto r.állalatĺ ĺ}g.t,felnreĺreclzseľ

Bank łégszeľii aiĺiĺl:iisa

litt'STE B"tNK |'ItjNc,dltY ZIŁ'ľ.

\ĺ

ł
j;"



ffiffim

ľEłísIo i\finiiségi KŕjzéfkczicÝés KfÍ.

ButläĐest
Kčéľ uÍca l,.5.

ĺ1ł3

OKMÁNYoS Mij\'ľ]ĺ,Í;,i'EK

Ügyintéző: K !efer Zsuzsanna
Telęíbn: 268-76ő9
Teleťax. 26ĺl-7765
Ügyletszáln: iNF,, 543 l20i4.

Táľgr.: B*n lĺin fĺlľnráció

Megbiaisuknak megĺblg]óen, a Budąpest }'őváros YI'řĺ. Keľĺilet Józscfváľosi
Polgármc.stcri hivatal áItal kiĺľĺ ktĺzbeszerzési eljáľáshoz kért bankinítrrn:ációt az
aĺ ábbiakban közi1Ijĺik'

igazoljqt hog".r. a ?ElfSľo Minőségi KÍĺľŕĺkeztetćs Kft. 2013- .!anuáľ Ö2-a ota vezet
p étĺzf'aĺ gatmi b anlĺszaml át h iteIintézetĺĺ nknél.

Bąnksżámlaisa{m: 10300{}02 - 10588?35 - 49il2ü0l9 Euľ] (20ĺ3.{'r.02.)
103(|0ü02-10š88735.49Ü20Ü33 Hf;F (2()I3.sI'07'}

Á céggel a lrankszá-nrlavęzetésen kĺvül ĺizleti kapcsolaľban is áIlunk. Tapaszta|aiink
szeľint a cég pÉ4ztig1i hcl1.eztc stabi}. rendezeB. Bĺilkszamlá'n aJź4nlanlitfutql
í20l3'{il.02.) az aiániati felhívás fe]adásának dátumáíq {30l'4.02.20-') soiban állásJenr
faragŁ-ęlg. Á cég Íĺzeĺöképessége' készsěge jô. A céggel hitclkapcsolaĺban nenr állunt
bankunk fclé - lcjárť = tat.tozása, hátraléka níncs. Bankurri<ka! szemberr fcnnálló Íiz-etési
köteleĺśĺtségeinek ponggsan eJeget tesf. A siľźi:n|avezĺ;tć'ssel kapcsoĺattran a ĺnai napig
problénla nem lneľiilt fe!'

A fenti ban}ĺinfomláci6t a blankunk áttal a cé.ggel łapcsolatban kez-elt ađaľok és cddigi
Ĺiz)eti tapaszĺalataink alapján, kizáľólag a fcnti céiľa.. eryszeri alkalomĺa . és rószünĺĺĺÔl
mindcn utóĺagos fclelőssóg kiáľásárlal bocsáĺiuk rendelkeľ-ćsükę.

Budapesĺ; ?il|4. februir 24'

Tisĺelettel
ll{KB Rank Zľt.

í*7\.U1'-'--
Gall,vas Józscfnó \

csopolÍvezető

{ł
7

!
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REFERE'\*cíÁRÓL

Álulír.<ttť S'jllós t]vuiá:::é. rninr a pE'j\sl'o Jt{ilőség:1(ŕizétkezteté-s x.íi..... i:Ĺi3 l}udapest. Kőóĺ
ltca 3.(,,i!jĺźt!atĺłl,đ1 iĺgl'ľezetr5 igazgatóia ĺz Ájániarĺételi ľelhívásbalr fcgŁ]t r,alaĺĺrenn'ĺi íoĺ:::.aj ćs
taĺ:a-!ĺrri hiivełe1nrća.';, *tasíťás. iiikötós gonđos áĺtekintése után kiiclenteĺn, Irr:gv

áz ai*Íriättételi felhívás mcgktilĺlését megelöfő 24 hónap összessćgébeĺr rninimum 1 évig
folvamatosarr teliesíteťt szotgáItaĺásaink az álábbiak r'olta}c

Igeł.r, a {ćliesítěs
a szetződésnek.

ĺsegfeie1ôe::
töfi'eĺlik.

Kelr: BuĺJapest. 2014. ŕebruáĺ 31'

PĘHSlŮ $lłéséeĺ H6łéthu&t*ĺffi
11Ü3 BijdeŃst. i<#řutła 1€.

Adósaiń: 24ĺ 8911t'2'42
ü3yvezat5 igaegaič

i;"
I

j

š"

Kĺposváť
N{eg1.đJ<lgr:

\iá:.os
onkománrlzat

Szlta Károlĺ
82/50i-501

ľ)iák ór-ocią
iskols.i, ł-elnőtt,
ir{6s és sz.ĺ:ciál-is

kôzétkeztetćs
ké;szérel

e]kószítésével
eś

kiszál1ítäsával

Nenó:
15ó.,ó1'900'-

}it.1év

8'01Ú adeg,/nap ' 2Đü9.
szeptembet 28-
ól 2Ü15. jr1nius

30.Ę továbbí 5
óv

szerződóshossz
abbíĺási

lehctôsé.ggel

Kaposr.áĺ
ilíęyeiJogu

Yáĺos
tĺrkorn:ánveĺĺ
által fenĺrtaĺtott

cęgsfĆ!1|



Kmpmsvĺ{ľ &#eg$e* $*gtt Vĺ{ľms Fc$g,.6ľmes{eľe

re ?4Íti{apcs'-'al.Koss,łlátéiĺ. Teieíorl{36)8}5c!-5Üi'5íJĺ."{0.1 Frax: {36i8fi5*1.5ĹÚ
Łmĺu?; po}garĺ:lesferGkapłsvm'hr:

Üg'viratsidnr: cil?- { ',:0:4.

l. ,ĺ.eiiesítes ;dejc és he}ye

2, Megrenĺiel(ii sľ"erzĺidést kcitő
tnásik ĺ'é} nevc:

címe:

3. Vá]lalkczó ner'e

címe

4. Száj lítás',Szolgáltatrĺs täę"ľa

5. Az el}enszolgá|ĺatás ősszege

6' Szolgálĺatás mennyisége
(a szolgál1ato k iniutarása aĺapján)

REFIiREľ{CI A Ic.ĄZsLÁs

20Ü9.szepternber 28-tii ?0l5 június 
'1Ü.ig

ĺol'áhbi 5 év szeĺződéshossľabbíĺási lehetöséggel
Ka1rosváĺ Megyei Jogú Váĺ<ls onkoľniáir5..z.uta álĺal
ŕ.enn{artott 4 9 telephcl yen

Kapo sváľ'\á egye! J ogú Váľłrs o nhornr átl.vz;ita
740Ü Kaposvrlľ. Kossutlr téľ I'

PENsIo Minőségi Kôzétkeztę|és Kfĺ nrint a
Pensió 17 Kft joguiódja
ĺ .I0.1 Budapest, Kóéľ u. *ĺ.

Điá}<' ivoĺiai. iskolai' feĺnött. idos és sz.ociális kĺiz-étkeztetés
készétel eltrĺćszítésÉ'Ýel és kiszallításár'al

20t ]. évben neĺió 769.55Ü,Ü00 F.t..év azaz
bruttĆl 962 niltićr Fĺév

20l2' ćvben nertó 7-lj.5l6'l00 Ft;év azaz.
bĺuttó 93tr,6 millió }jťév

2{l ] .] ' évben nettó 756.96 l '900 Ft,tv. azaz
bruĺtó 961.3 millió Ftiév

20i 1. évben napi átlagban I6"725 adag ć1ei azaz
3'29ó.3Ü0 adag'ev
?íJi3' ér,ben napĺ átlagb*n Íń.450 adag étell "azaz

_i.ljo. /)u aoagle\f
20i 3. ćr.beĺ näpi átlagban l ó.370 aĺlag éie| aza:i:'

3.0i7.5i0 adagr{v
_ ebbo| 4'360 adag/łap azaz 785.-140 a<iagĺév ľeggeli,

8.010 ada.ýnap azaz 1.51l.880 adĺg,*v e.béd
4.Ü00 ada'g/nap azaz 730.29Ü adag/év

í]



7' I.-,i l átĺ:rtzi}ĺ ktjľe

8' Iĺvcs hiszállíLclĺi ađagszánr:

Bii}csőđci étkeztetŕs
].ízórai
Ebéd

?40 aciaglnap
240 adaglłap

80 adaginap
1 '0óÜ a<ĺagĺnap

10 adag/hap

5Ĺt'857 adag./év
5l.Q66 aĺlaglév
50.857 adag,.eľ

49.534 adag,,ev
l37.i?6 ađaglév

i-)' jö í *Ôaglev
318.408 adag/ér,

1.984 adag.rév

{-'zsonna 2đ'0 adagrnap

Eller:szolgáltatĺls tlsszege: 2ý,40 1.09l ])ĺ. łeftóiév
3 7.33 9.38.\ ľĺ bĺuttó/đ.r'

Üvođaĺ ćtkeztetós
Tízóraí l.640 adag/nap 32].138 adĺrgiév
Ebéd 1.740 adagnep }4i.7 j5 adag/é!'
Uzsonna 1.í170 a<iag,lnap -'ł33.?ói źidag1ev

ĺ-]I ięnszoleĺłhatás összese l69'l 18'47ó Fr nettó,tv
2t4.780'4ó5 Fi bruttó/év

Alt*}án os iskolai éťkezteÍć's
Tízńľa\ 2'Ú90 adagĺllap 334.524 adaýćv
Ebéđ 4.1 i 0 adag.*ap 657.495 adaglev
Uzsonna 2.08ü adag/nap j33.688 adag/év

Hl}eriszoigáltatás összege: 33l .45} .946 Ft netió.,el:
4f0.9 43 .9? ? FÍ bruiiÖ/él,

Kłizépiskolai étkeztetćs
Reggeli 310 adaginap
Ebéd 860 adagirrap

Ellenszoig#'ĺatás Összege: 7ĺ.232.403 Ft neťĺiiév
90.4ó.5.I 51 Ft bľutĺó,ęv

Idĺisek ŕs szociáIi* r'}Iátására vonatkozr,i étkeztctós
Tĺzórai
l]bśd
Uzsonna

E'l}en'szolgáitatás összege: 155'757.9.+6 Ft nettó/év
l 97.812.59l Ft bĺuľľĺ}/él'

Böicstĺde:
ovoĺla
Általrinos iskola
KozépiskoIa
Id{1sek és szoc!ális eliátásra
r,oĺ,i aikoz.i étkezletć s

26.óÜi} adag
ló0.00Ü adag
351.Ü00 ađag

3.500 adag

267.000 adag

V,
1

'
i

{_;



9. .;lz eÍlátás lninosćge:

10. Eg;,cbek:

i 1.Szolgálĺaiás időtanama

12. Refeľenciát adó sze:nélv
.]..elefonszár:a:

Kĺprrsvár. 2Ül 4. jauuaľ 30.

A PENstO MiníÍségi KĹjzéikezĺetés Kft iblyĺrnraiosan az
clőíľásĺlknak és a szcľzőĺ}áses kłĺte}ezettségeinek
megfelelő minĺiségii ellátás bizłĺlsít, a ).zeľződćšes
kdtelezettsdgeillek el*get tesz^

Ą PEn*SIo l!{inőségi KözóÍkezieÍés Kĺi lOÚ9zo-ban

f<iv:illalkozókěnĺ végzi a teĺ:éken.vségei az Íntéznlényekben'

Az oirkonnányzat fí)a9. szepĺenlbei 28-t0ĺ ál! szeľződéses
kapcsĺ:latban a PĚNSIO i\1iniiségi Kłĺzétheztęĺés Kff-ve]. A
iĺĺrsaság a közétkeztetést 49 ĺelephelyerr ĺészben helybeł
tálalva, ĺészbeĺ pedig ki-<iallításo; forĺnában végzi'
Áz éte]ek ĺálalása nrínden iĺltéz'ményben a PE}'ĺSI0
Nĺinoségi Kiiz-ét}ieztętés Kff. lbladata, rnelye{ saját
alka}mazoľtaival vćgez.
A7" el}átÜ{t inÍézmények szźnra 5 bíj]csodc, i 9 ót:oda és
tagóvĺlda, I? á]raláĺos iskola, 6 gin'"r:iŁium, kĺizépiskola.
kollégiun:, valanint 3 iĺiósek és szociálĺs étke*etés e]}ávisát
lriztqsító iľ!ézmén},; további 4 telephell.vel'

2Ü09. sz-eptenri:er 28-tól 20l5. június -l(}-ig
+ 5 dv sz,eľzĺĺĺiés bossz-abbítási lelretőséggel

Sziĺa Kaľo.ly polgĺłrmester
821'501-501

'łí-ą
S;iłä Kaĺoly

{z
+,
1
i

la
Ąą,



fucesur.onut
1. o,lĺJa]' összesen: ]'9 olda]

Kłizi gazgatási és ígazságtJgyi Min isztéri u,r1
céginflřrnáci}s és az Elektĺoníi.'us Cégeijźirásban Kł)zreműköcô SzolgilIet
1ű65 Bildapest, Kossuth !é,4'

Cégkivonat

A cs'01.o9.994750 cégjegyzékszÉmú PENSIo Minőségi Kłjzétkeztetés Korlátolt Fe|e|ősségÜ Társaság {1103
Bud}pest, Kóéŕ utca 1-5.} cég 2a14.febĺuä!21. napjän haiälyos edatai a kö\'élkezők:

|. Cégfoľmától ftiggetlen ädatok

&#

3!1

tJ4

oíl

ci3.

Áltélános adatok
cégjegyzékszám:0,1.09'994?5s
Cégforrna: KorláioitÍe|ejösségt'ilärsaság
Bejegyezve: 2ű1u1a14

Ä cég €|něvezése
PENsĺo Minciségi Kozétkezt€téS Korlátolt Fe|é|ősség* Táĺsaság

A változás idópofttja: 2o12ĺ12131

Bejegyzés kelte : 2112l1a1 4 Kózzéiéve: 2C13!31 Í17

Hatélyas: 2ł1u12ĺ31 .",

Ä cég ľôvidített e}nevezése
PENsiÔ Ir.'!inóségi KÖzétkez1etés Kft.

A ýáłtoz á s i dőpontja : 2Đ12!12131

Bejegpés Relte: 2012112!1 Ą KözzétéVe: zffi 3ĺa1 ĺ17
Ha!élyas: 2Đ1a12t31 ...

A cég székhely€
1 1 03 Budapest' Kôéľ utca 1.5'

A váltczás idöponźja: 2o12l12l31
Bejegyz és ke|te 2B12J1z1 4 KözzéÍéve : 2a1.3!Đ1 Í17

H atátvas : 2ł12ĺ 12t31 ...

A cég telephe|ye{i}
1 1oô Budapest. Fehér uĺ 1Ü.

A válto? á s id ö p ontja: 201 uail 1 4

Bejegyzés kelte: f313io2!Đ5 Közzětéve: 2a13!B3ĺ28

HaÍć,lyos: 2013lÜ1 |i 4 .'.

1,io8 Budapest, Ujhegyi sétány 1 ''3.
A v áłtoz á s időpontJ a : 2o13l g1 l1 4

Bejegyz és kelte : 2GÍ 3i02l05 Kozzétéýe : 2a13lo3i28

H atáIyo s: 2Đ13lł1 ĺ,| 4 ..'

,?,?71 Budapest, Pánceĺ ut6a 1s.

A vźlÍÍozźls időponije: 2o13t01 t1 Ą

Bejegyzéskelte:2üi3!Ba"B5Rozzétéve:2t13 jt3t28

HaÍělIyos: 2o13iĐ1 il 4'''

1 1 63 Budapest. Gyomrői Ülcá 85..91.

A valtoz ás időpontja: 2C13!01 ł1 4
Bejegy!és keite: fĐBrCZ15 K:ozzótéve: 2Ű13la3l28

Hatályos: 2a13ĺÜ1 ĺ11,,,

1 ] 91 $ucacest, HcÍherr A|bert ł,,ca 2ł.-22.

A váĺtozás iiőĐanije: ?t13!C1!1Ą

Ôiz.

6/3.

6.4.

ĺł
.ł,ĺ

!

ł":



ľ'"*|.u'uu;";;'' ': 
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2. oldai" ossz'esen:

6ĺ9

6!7.

6/8.

6/10

6111

6Ji2.

6/13.

6ĺ14'

6/15.

c/'r6

B ej e g yz ě s k e l te : 2Đ1 a a2!ü 5 KôJ z etév€; e'o 1.3/03/28

Hatá!ýos:2ai31o1!14 ..'

í22l Budapest. Anné utca 13.-15.

A változés ldópcntja: 2013io1 l 1 Ą

Bejegyzés ketie: 2013,,Ü2',,85 Kozzétěve: 2813!33ľ28

Hatź}lyos: 2'o1ua1 i 1Ą ...

1173 Budapesi' Uj|ak Utcä ĺ10.
A változ äs icöp cntia : 2a13 ! a1 l 1 Ą

Bejegyzés kelte : 2013/0z,c5 Közzě!éve : 2813ł33|28

HaIályos: 2o13la1 l14'..

1.ĺ95 Budapest. Arpäc utca 14.

A váItozás idópontja: ?013lc1!14
BelegyŽés kejťe: 20 13ro2!a5 Kłjzz é!éve : 2a13 !B3f23

l-'aťályos.. 2BJ 3j01 /1 4 ...

1 204 tsudapest, Ady Endre utca 98.

A \rěttozás ídőpontja : 2a13|au u'
BejegyzÉs kelte : 2ťí3ft?]o5 Ktizzétéve: 2Đ13la3ĺ28

Hatá|ycs: 2a1ao1 l 1 Ą''.

l2c1 Budapest, Vôrdsmarty Utca 8š..91.

A v ál toz á s id őp antj a : 2o13t 0 1 ! 1 4
Bejegyzés keÍie: 2o13!Đ2}o5 Kőzzé!ěve: ?u3ĺail28
H atályos : ?a13lg1 l 1 Ą ..'

1203 Budapest, Lajtha László utca 5..7'

A váItoz á s idôpoťĺ?j a : 2o13J 01 i1 4
Beiegyzés kelte : 2a13fi2iĐ5 Rözzétéve : 2.013!03!28

Hatělyos:283ĺa1n4 ...

1 201 Budapest, Ailila utca 25.-27.

A,,ltiltozá s idópontj a : 201 3 ĺ a1 h Ą

Bejegyzés ke|te: 2afirozJa\ Ki'zzétéve : 2a13!o3!28

Hatáłyas: 2013ĺĐ1n4 .,.

1 Í71 Budapest, Sisakos sáska utca 3,

A ýáltazás idópontja: 2Đ13!01ĺ14

Bęiegyzés kelte: 2013tĐaa5 KÓztétéve: 2o13lc3l2Đ

Hatélyos: 2a13!a1 n4 ...

119í Budapest,8eŻsenyi ulca 8.

A vĺállazá s idöpontja: 2Q13ĺa1 h ą
qejegyz'és kelte: 2i813!Ú2105 Közzétéve: 2Đ13to3ĺ28

Hatályas: 2o1 3iĐ1 ĺ1 4 ...

1 í 93 Budaoest. csokonai Üica 3.

A változ é s idćpontja: 2o13!C 1 ĺ 1 4
Bejegyzés kette: 2Đ13rc2!03 Kazzétéve: 2G.ĺ 3103/28

H atélyos: 2o13ĺo1 11 4 .'.

í 19,ĺ Budapesĺ, EölVôs Ui6a 13.

A,łáltozäs időpoĺltja : 2B13|o1 !1 4

Bejegyzés kette : Z1i3lťfijaí }<.özzôiéve: 2c13!a3l28
i{aťé$cs: 2c1 3131 l14 ...

Y
j

,ł ! ::: i ĺ::i i i.'i i '.l:"; ĺ]'1':i!



3. o]dzť'. ossŻ'ese.ll: 19 otđal

ôJ2o.

ôu

6t22.

6ľz3

6,{44

ĐiŻ3.

Đ:zo.

Ölzl '

6t28

1 1 17 Budapesl' Baĺer.yai Ú| 1s18.
Ä v é!''oz ź s i d őp oníj a : 2Üi3l D8l27

Be'iegyzés ReIte: 2013/09'04 Kofzétěvx: 2l13tĐ3l26
Haiátyas: 2ű13lö8!27'''

,ĺ 
1 í5 Budapesi, Eańok Béĺa út 14i '

A v áltoz á s időpontj a : 2c13la8t27
Bejegyzés kelte: 2o13ĺa9ĺÜ4 Közzéiéve : 2813lł9!fô
t1 aÍá|yas : 2o1 3!aa27 ...

,ĺ.i1g Bucapest, Kevehźza ulcaŻ,
A v á ltaz á s í d öpc lija : 2Đ13j$ts !27

Jejeg yzés kelle: 2ł13lĐ9ĺa4 Ktjzzéiéve : 2Đ13ĺł9t?ô
Ha tátyas : 2ł13!a8i27'..

1 116 Budapest, Fogócska vtca 6.

A v áltozás ídöpontia: 2c1ao8n7
Bejegyzés kelÍe: 201 3t39lo4 KijzzěIěve: 2013l09n6
HaÍá.!Ôs.' 201 5/0BJ27 ...

í 1 14 8udapest, Bártók Béla út 27'

A v éltłz as ĺdö pontj a: 201 3!Đ€' l27

Bejegyzés kelte: 2013189|o4 Kôzzétěve : 2o13lo9i2ô
H atělyas : 2o1 3| 08E7 .. "

11 í9 Budapest, Eĺkszádi ůt 1.|l5.
A v áI toz á s idćpontj a : 2a13}a8ľ27
gejegyzés kelte: 2013/09'ł04 KozréÍéve; 2Ü13/09126

Hatál',os: 2o1ał8ĺ27 .'.

111g Bĺ]dap€st, Bikszádĺ út 61€3'
A v át toz ás i dóponti a : 2o1 3ĺB8 n7
Bej e gvés kelte: 2Đ13lo9!o4 Kczzétéve : 2a13la9n6
Haíáĺyos: 2c13ĺa8l27 .'.

1 1 13 Eudapest, BocŚkai út 4749,
A ýźltazźls idöpołttja : 2a13l$8ľf7
Bejegyzés kelle: 2D13ĺo9iC4 Közzétéve : 2o13ta9l26
H a tály as : 2ł13lo8n7 .,,

i 1 18 Błldapest. csikĺ.hegyek utca í3.15.
A v áĺtaz á s idöp ontj a : 20 1 3i Ńľ27
Bejegyés kelle: 2013lC9loĄ Közzé,'ćve : 2g13ĺa9l26
Hatályos: 2a13ĺ08l27 ..'

1 1 12 Eudepest. Érdi vtca2'
A változ ás időpantja : 20131082 r-

Bejegyzés kelte: 2013109104 Közzétéve: 2a13!o9l26
Halályěs: 2Đ13l08i27'.'

1 1 í6 BudapesÍ' Fogócska ulca 4.
Ä v ő! toz és i dópantja : 2o13ĺc8 !27

Eejegyzés kelle: 2013/09/04 Kozzétóve: 2o13!a9!2ô

ŕ'aÍá|vos: 201 3J08/Ź7 ..-

1 1 1ô Budapesi. Rálz Lász|ó utca 73.

A v á !í oz á s ic ti poĺl tj a : 2a 1 3 ! CE 27
Bejeg,4zés kelte: 20,ĺ 3.lĐgic4 Közzć!éve: 2C13iĐ9!Ž6

ili
!
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Cćgkir'oĺa1

6i29

6R1.

3t52,

6/33.

6135

b/Jo.

ôl37.

4. oldal, <isszcsen:

6i30,

Haláiyos: 2ł13iael27 ...

1 1,16 Budapest' KecskĘméii J utce J4.
A v élloz á s időp a ntj a : zCi 3! BEl27

Bejegyz é s kelte : z.afi !a9lĐ4 Kóz?é'téve: 2013io9!2ô
I lattllyos: 2u3!ADl27 ...

1 J 16 Bu{ialest, Kĺskörös Utcá 1 '

A,lź;ĺlazěs ĺdőpot;ija: 2C13!B8ĺ27
Bejegyg'és keiie: 2o13!C9ĺB4 Kězzétéĺ,e: 2o13189ĺ26

HaÍályos: 2o13tł8!27 ...

1 ĺ Í8 Buoapest' Kdböikút út 27.

A vćtÍoz ás időpontja : 2013/a8l27
gejewz'és k'etle : 2c13!09l04 Kozzétéve : 2c1 3Ía9!Ż6

ł1 atáIyos: 2o13fi8n7'..

í 1 í9 Budapestl Leinlngen u1c2 27.35'
A változ á s idóp o nłj a : 20fi ra8ľf7
Bejegyzés kelle: 2u3n9t0É KôzfétéVe.' 20,í3/09/26

l.l atálycs : 2a13 ! Úô Í 2v ..'

'| 1 12 Budapest, Menyecske ulca 2.

A változ ás idő pÔntj e : 2u3ĺa8 ĺ27
&eiegyřés kelte: 2013]09lo4 Kazzéiéľe: 2013í09.?6
ĺ=t atál y os : 2a13 lü8l27 ..'

1 1 12 Budapest, Neszmé|yi út 30'

A v áltoz á s i d öp:oli tja : 2o1 3lĐ8n7
Beiegyzés kette: 2a13fi9ÍM K:özzétéve: zo13ĺĐ92a
Hatóĺyos: 2013tĐ8l27 .''

í 1 19 Budepest' sop'on utca 50'

A v áttoz ćt s i dôpontja : 2a1 3B8l27
Bejegyzes keĺte: 2C13IĐ9l0Ą Rözzétéýe.. 2013109,ü6

Hatályos: 2B13ta8p7 . -.

,ĺí'!8 Budapest' Tórôkugraló utca 15.

A változás időpanŕ1.a; 2013/08/27

Bejegrzés kette: 2B13|09!Q4 Közzétéve: 2a13la3l2ô
H atályas : 2o1 3!a8 /27 .,,

1 1 17 Budapest' Váii uĺca 1.

A vátlozás idópontja : 2Q13!o8Í27

Bejegyzés kette: 281.3rc9lc4 Közzétě,re: 2o13lo9ľf6
Hatályos: 2a13lĐ8Ę7''.

A cég {ióktelepe(i)
HU.2092 Eudakeszi. Eľdő utcá .l 

01 .

A változás íőőpontja : 2013101 i1 4

Bejegyzés kefte: 2o1aaac5 Kozzétéve: 2a13la3!28
Hatělyas: 2013l$111Ą ...

rłu'?Đ92 Budakeszi' Knáb János utca 60'
A váĺto7ć)s ĺdőprntja: fa13!a1t14

Belegyzés keĺí,e: fafilaZt11 Közz,éÍéve : 2a13!a3!28

Í.latálvos: 2013!a1 i 1 Ą ...

6t3Ą'

7.

7!1.

7Í2'

/l

1
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7!5.

715.

7i7.

7t8.

7t9.

7.r'i0

7t11

7 t13.

?t12.

HU.2cs2 Budakeszi' Széchenyi utca g-l'.

A vállaz ás idöpanÍja.' 201 3,0] l1 4
Bejeg'f és ke]le: zai 3;C2Jł5 Közzótóve : 2afi ro3ĺ23
H atályos: fr}13ĺŰ1 li 4 .''

Ht,-740D Kaposváĺ. Álmas ve7éf l}tca Í '

A válloz á s idôpontja: 2ĺ13tO1 ĺ1 4
Bejegyzés kelte: 2o13tc2!t5. RazzétéVe : 2013ĺa3!28

Hôtályas: 2$ 3ia1 i14 ...

HU.740c Kaposvär, Arany Jänos uica 2' A- ép.

A váltcz á s idóponija: 2Ü13101 t 1 4
Bejegyzés kelie: 201 3JĐ2tt5 Kazzétéve : 2o13lc3!2B
Hatáłyos: 2Đ1 3io1 ! 1 4 .'.

HU.74űĐ Keposvár' Eejcsy.Zsilinszky utca 20.

A vź)ltozés idôpofitja: 2Q13ĺĐ1114

Bejegyzés kelte: 2a13to2'la5 Közzéĺéye: 20í3,/03i2E

Hatáłyos: 2o13lí)1l14 ...

HU.7400 Kapcsvár' Bá'czĺ Gusztáv uĺca 2,

A \/ áltrz as időpanti a : 2a 1 s!fr i l 1 4
Bejegyzés kelte: fg13!Đ2lo5 KÖzzétéve: 2o13ĺa3]?&
Ha!áIyas: 2ł13lo1l14 ...

HU.7400 Kaposvár, Béke utcä 47.
A válÍozás iđőpontja: 2o1#a1l14
Bejegyzés kelte: 2013JaaB5 Ktjzzétéve: 2013!Ę3128
Hatáĺyos: 20,l3|o1!1 4 ..'

|iU.7400 Kaposvár, Béke uicä 51.
A váItoz á s i dópontja : 2a1uĐ1 h 4
Bejegyz# kelte: 201 3t92la5 Közzétéve : 2013lo3i28
Halályos: 2a13lB1 l 1 4''.

HU-7400 Kaposvár, Búzavirág utsa 19.

A véltoz ás i dop oĐ tja : 2a13n 1 r 1 4
Eelegyzés kelte: 2013la2la5 Razzéľéýe., 201 3103,?8
Ha!áIyos: 2o13l01 l 1 4 ...

HU.7400 Kaposvár. cseři úca 6.

A v áltoz á s időpontj a : 2c1 3n1 j 1 4
Bejegyzés kelie: 2o13ĺC2]o5 Közzétéve: 2c13ĺ03n8
Hará|yÖs: 2o13|c1 t 14 .,.

HU.7400 Xaposváĺ. Damjanĺeh utca 38'
A v á|ŕ Đz á s idópontja: 2afi fi 1 ł 1 4
Eejegyzés kelte: 2a13rczo5 Kłjzzéŕéýe: 2013ĺ03/28
l.latáÍyos: 2o13rc1] & ...

HU.7400 Kaposváĺ. Honvéd utca 24. B. ép,
A v áltoz äs idópcntja: 2o1 3n1 n4
Bejegyzés kelte: 2013/0205 Kazzetéve: 2o13n3i28
HaÍályos: 2o13io1!14 .,.

HU-7400 Kaposvář. HÜn!'écĺ Utca 33.
Ä Ýá łĺoz as idćpcnii a: 2B13!ci t1 4
Bejegyzes kełle: 2afił2J15 Kczzétéie: 2o13!O3t28

5. o]cial, összesen: -]9 ciđal

Ý

2,1. iĺ;,
?,ł:4.|}?,



Cégkivonat

7ti5

7J16.

7/19

7nB.

7J21.

7t22.

7n3.

7t24.

6. oI ĺIal. öss?-ese'!t:

Ha!á|yrs: 2ł13lc1 114,..

.HU.74Ü0 
KaposväÍ, Jutaĺ utcé 24.

A változés idópan$a : 2a1 3n1 n 4

Bejegyzés keft e : 2ĐBr0%05 KÓzLétéve: 2ű13103|28

H atályos: 2afi101 l1Ą ...

'rlu'7400 Kaposváĺ' Kanizsai uica 67,

A váĺtczás ici őpcntj a: 2o13lo1 l 1 4

Bejegyzés kétte : 2ofiĺa2Jos Kôzżétéve: 2913ĺa3/'.8

Hatě|yos: 2Đ13lo1 ! 14 .''

HU-74Ü0 Keposvár, KaposíÜĺecii U{ca 1 73.

A vělÍaz á s idöpantja : 2a13ĺo1 ĺ14

Bejegyzé's ke!!e: 2013i02/05 Közzétéve: 2o13!83!28

Hatályos: 2oi3la1i14 ..,

HU-74o0 Kaposvär, Kaposfílĺedi utca í81 '
A váltazás időponva: La8lc1 ĺ14
Bejegyzé s ketle : 2o13!o21o5 Kijzz ětéve : 2113ĺ a3l2&

Hatályos: 2o1aa1 l14 .'.

HU.74Đ0 KaposváÍ, Kisfaludy utca 26- Ä" ép.

A v áIioz ás ! dőpantj a : 2Đ1 3 to1 l1 4
Bejegyzes kelte : 2o13!0flo5 Közzétévé: 2afiJa3l28
H atályas: 2Ű13la1 hĄ ..'

HU.7400 Kaposvár, Kossuth Lajos utcá 48'
A vě)Ilozás idopontja: xo13ĺo111Ą

Bejegyzés kelle: 2]c13l02ĺa5 Rôzzétěvę: 2łtr3lü3ĺ28
Ha!ályos: 2a13!o1 ! 1 4 ...

HU.74o0 Kaposvár, l!,ĺadár utca 14,

A válloz ás időpontja : 2Đ1 3l Đ1 t 14

B ejeg yzés Relte : 2ô13l02lo5 Közzétéve : 2a13t&3l28

Hatáĺyos: 2ł1aa1 J1 4 ..'

HU-74oo Kaposvár' MadéÍ utca 16.

A v áltaza s id őpontja : 2a 1 au n 4
Bejegyzés kelte: zafiftzaĺ K)zzéŕéýej 2013'/0J28
H atályo s: 2013la1 n 4 ...

|.iU-7400 Kaposváf, Damjenich utca 3.

A vélllozá s idópontj a : 2a 1 3la1| 1 4
Bejegyzés kelÍe: 2013/02y05 Közzétéve: 2a13la3!28

Hatályos: 2o1 3ft1 J iĄ ..'

HU-7400 KaposväÍ, Nemzelôí sor 'ĺ c^

A véiltoz ás i dóprntja : 2813ł31 l1 4

Bejegyzés kelte : 2ci3lŻ2Jo5 Kózzétéve: 2o13l03l28
Hatá,yos: 2a13lo1 ĺ1 4 .''

HL'.7400 Kaposváĺ. orcĺ utca 2.

A viltozäs idopontja: 2013ĺC1ĺ14

Bejeg},zés keüe: 2o13lc2]a5 Rozz éíéýe: 2013l03i28

H aliliyas: ?01 3!C1 i 1 4 ...

HU-740Ü Kapcsváĺ' Pázmäny Pěieí utca 32, B, ěp-

ł{;ł:ĺ::l;ĺ.t''.:::lii':!.)l-i::i-.i'ir':ii'li:.)sz iii;::j ii-ĺ:liĺi:1ila;:Jł:!

{, :

7!2Đ.

i:'i'rl ))

lĺ-!í
ĺ
t

.i'lłiiť



7ĺ28.

i 7/30.

7:31.

7J3ô.

7t37.

A váltaz és i dčpantja : 2Đ13|C1 i1Ą
Bejegyz és kelte : 2Ô13ĺa2.|ł5 Křjzzł!éve : 21i3ia3Ż8
Hatáĺyos : 2Đ1.3ĺa1 ĺ1 Ą'''

Hu.74c0 KaposväÍ, Pécsi utca J.
A'łálÍcz á s idipgnlj a : 2a';3tĐ1 ! 1 4
Bejegyz és kelte : 2ü13iłf ia5 KözzéÍěve: 2c i3lo3!28
H atátyas: 201 3lC1 ti Ą ...

HU.74C0 Kaposvár, Pécsi utca 124.

A válłoz és idópontja : 2afi!Đi t i4
Bej egyzés kelÍe : 2a13ic!Đ5 Közféteve: 2Ü13103Ź8

HaÍáIyas: 2B13lC1 l1 4 ...

HU.74c0 Kaposváĺ. Pécsi utce45.
A vá líoz á s i dôp o ntj a : 2g1 31 01 | i 4
Bejegyz és kelte: 2Đ13ĺö?}a5 Krzzóteve: 2öfi|a3ĺ28
HatályÔs] 201 3/01J1 4'..

HU.7400 Képosvár, Petőt] u1ca ] B.

A v á li oz ás id öpontia : 2o13lo1 l 1 4

Bejegyzé s kelte : 2Đ13!af!o5 Kozzétéve: 2a13ft328
Hatályos: 2ií3ĺł1 ĺ1 4'..

HU.740s Kaposvár, Pelöfi utca 20.

Ą vál taz ás idő panl'j a : 2Đ13ĺö1 l 1 4
Bejegyzés kette : 2ł1 3j8EÜ5 Kijzzéŕéľe.- 20.1 3/03/28

Hatályas: 201 3iB1 t1 4'..

HU-7400 Kaposvár. Rét utca 4'
A v állazá s időphntj a : 2013101 ł 1 ą

Eejegyzěske}le:2Đ13l0u-B5Kôzzétéve:2o13lc3!28
Hatźłĺyos : 2013ĺo1 l 1 4 .''

HU.7400 Kaposvár' Rĺppl Rônai u.tca.ĺ1.

Ä váltaz äs idöpontia: 2a13la1 n Ą

Bejegyzěs kelte: 2013/02]05 K,Özzetéve: 2013n3i28
Hetályos: 2a1u01 l14''.

HU-7400 KapÔsväí. Somssich Pát utca 10'
A vál t oz á s i d öp rntj a : 2o13t0 1 h 4

Bejegyzés kelte: 2a13ĺo2}05 Közzětéve: 2ai3J03l28
I..t atályas : 2o1 aa1 l 1 4 .',

HU.7400 Kaposváľ, szántó utca 1,!.

A válioz ás i dópontja : 2Đ13101,ł14

Bejegyzés kelte : 2Đ13!B2!Q5 Közzéťéye.' 201 3l03i28
H atáIyos: 2013lo1 l 1 4 ...

HU.7400 Kaposváĺ' szá*Íó tjtca 15' A' ép.

A változ ás ídlpantja: 2B13lł1 l 1 Ą

Bejegyzés ke!'t,e: 2$3Ja2ĺa5 Kiizzété.'re: 2a13ĺa3r28
Hatályos: 2Đ13lo1h4 ...

l-lu-7400 Kaposvár, szent I utca 29. c. ép.
A vállozźłs ĺdipcnŕJaj 20i3l0il]4
gejeg'z' é s kelte: 2c13!cał5 Kozzéiéve : 2C13ĺa3!2ć
HäÍéłcs.' 2C.. 3jc.: 11 4 ...

?. olćal' clsszesen: ĺ9 otrdal

\
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7/38.

Cégkivonaĺ

//3C

l.itjł400 Kaposvár, szĺgetýäĹi Ut.á 7.

A valiozé s idóponÍje : 2a13ft 'l l 1 4
Bejěg},zés kelte : 2Đ13leaĐ5 Kijzz,é!ě,re: 2a13la3ť28

H aí,áIyo s: 2a1 3ĺĐ1 ĺ i4 .. -

HU-./4Đt] Kaposvär' Szigełväd u{ca 5.-7.
A váítĐzás idôponlja : 2013101 i1 4
Bejeg,yzés kelte: 2o1UaZł5 Kozzěiéve : 2o13io3l28
Hatáĺyos: 2a13lo1ĺ1 4 ...

|lu-740c Kaposvźr, sfigefuáil ulce 9,

A változ ás idóponlj a : 2o13!B1 ĺ1 4,

Bejegvés kefte: 2o13tc2!B5 Kozzétéve: 2a13io3j2E
HaÍälyos: 2813lo1 ! 1 Ą,.'

l.|U-7400 Kaposvár' szondi utca 3'
A váttczés időpantja: ŻĐ13lail14
BejełyŽés kelte: 2o13loac5 Közzétéve : 2oi3i03!28
HaÍályas:zu3ig1hĄ '''

HU.7400 Kaposváĺ, Ta|lłán Gyu|a utc€ 'ĺ27'

A v ánof á s idóponija : 281-$a1 l 14

Bejegyzés ketle: 28|t3lo2JĐ5 Közzé!éve: 2o13!o3ĺŻ8
ĺ1atályos: zil3lau14 .."

HU-7400 KaposväĹ Temésvár utcá 2.

A v áltozás i dcp ontj a : 2a]3'!01 l 1 4
Bejegyzěs kelte: 2a13to2J05 Kôzfétéve: 2Đ13lc3|28
Hatalyos: 2a13Jü1J1Ą -."

!-łU-7400 Xaposvár, TopoRáĺi utca 49.
A változás idöpontja : 2o13!B1 Í1 4
Bejegyzés keIte : ?ł1É.Baos KĐzzéÍé,łe: 2$13ĺa3l2ts
Hatátyos: 20,}3101 h4'''

HU-7400 Kaposvár' ToponáÍi ut6a 62.
A változás időpontja: zo1.3ĺa1n Ą
Bejegyzés keÍte: 2o13ĺo?Jł5 Kijzzétéve: 2afifi3l28
Hatályos; 2o13l01t14 ..'

HU.7400 Kaposváĺ. Vek Bott-vän utcg 1.

A vláltozás idöpo,?ŕJár 201 3'01/14
Bejegyzés kelí,e: 2a1!B2l05 Kĺjzzétéve: 2a13ĺĐ3ĺ28
Hatálycs: 2B1 3lĐ1 l 14 .''

HU'7400 Kaposvár. Vi'ág tjtca 32.
A váftał ás időpan\ia: 2Đ13io1 11 1
Bejegyz és ke|te : 2913tĐ2io5 Kt)zzétéve: fĐ13t03i28
H atályos: 2013|01 i 1 Ą'''

HU-7400 Kaposvár' Baross Gáboĺ utca 1 9.

A viltloz á s i dőpontja: 2Ü13lĐ1 ] 1 4
tsejegyz ěs ke!łe: 2a-ĺ3|a2J05 Kôzzétéve.. 2o1 3!a3r2a
HaÍátyas: 2a1 3i31 l 1 4 "'.

HU-74Ü0 Kaposvár, Fó u|cÁ Ą4.

A váltazts idópafitja: ?813!Ü1!14

ił;ĺj,:: jif',i:.<:l: l.:;':ť.i ;íí:ii.. i; lljí'a.|)iĺ.-J : i l-:: i.- ji'ĺ:ilĺ].Ą !z;-:i.l,l

7l4D

7t41

7i42

7t43.

7lą4

7t45.

1ĺ4ő,

Tĺ47

7iĄa

7i49
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7t51

7ĺ53

7lU_

tJ3A.

I JAr,

7t57"

7/58

ĺĺcv.

Ttaa

Bejeg:,/zes kelte: za1.3n.fjss Köf z éíéve : 2C13!B3ĺ2B
HatáIycs: 2Đ13!at14 .'.

HU.33c0 Egeľ' Pásftcrvö|gyĺ utc€ 2di.

A |,i}ĺtaiźs időpantja: 2c13lc1 i1 4
Be;.egpé.s ĺĺeĺte.- 2ł 1 3 ! aLl o5 Köz z é Í é v e : 23 1 3 ĺ ł3 2ł
ĺ.íatáiycs: 2o13!a1 !14'.'

HU.3300 EgeI, Kertésf uÍca 128.

A vatÍczás idopontja: 2oi3ío1l14 .

B ej e g yf é s k e l Í e : 2Ü 1 3 ĺ aZ- 05 Kłizz é t é v e : 20 13 l B3 ĺ 28
Haŕii'yos.. 2Ü1 3iDJJl4'..

HU.3300 Egeĺ. Pozsonyi Ll|caĄ.^ô.

A. váItczás icópontja: 2oi3io1114
Bejegyzés keĺtě: 2c13lozĐ5 Kozzěłěve : 2013n3l28
ł.l atályas: 2C1 3lc1 J 14'. -

|ĺU-3300 Egeí. Vallon utcä 2'
A vtiltazás időponlja: 2a13io1l14
Bejegyz ós kefte: 2a13to2Ja5 lkjzzétéve: 2a13/a3p8
Hattlyos: 2C13lC1 ĺ14 ...

HU.3300 EgéÍ, Malomárok utca 1,

A változás i dÖpafttj a: 2o13iÖ1 l 1 4
Đeiegyz é s ke|te : 2ł1 3l92la5. KozzéÍéve : 2B,13!03ĺ28
l]atályos:2a1aun4 ...

HU-3300 Egeí' Fadrusf Utca 1. A. ép'
A Lráltazás idópoŕ|tja: 2o13lo1 r14
Beiegyzés kelle: 2o13ra2i}5 Kozz ěhěve: 2a13!o3nł'
Hałályas: 2013la1 lM .''

HU.33Ü0 Egeĺ, Maľkoth F út 6.

A v áltaz á s idöpontja : 2a13fi 1 l 1 4
Beje gyzés kelte: 2o13io2Ja5 K:jzzétéve: 2Üi3JB3!28
Hatólyas: 2o13la1 iu ...

HU.330Ô Eger' Kodá|y Zoltán utca 5.

A väłtoz á s idöpołitj a : 2a1 3Bj 11 Ą
Bejegyzés kelte: 20131űz05 ŕ(ofzétéve: 2a13ft3|28
H atályos: 2D13t01 t 14,..

HU.2030 Erd, Béi(e tér 1.

A vál Íoz as idő pontj a : 2013t 01 h 4
Bejegyzés keĺte: 2oBra2J05 Kózz étéve : fa13J03!28
H atátyos: 2c1 3lo1 Í 14''.

l-|U-203B Érd' Lászłô téĺ J '
A v áltozás i dó pontj a : 2Đ1 3101 t 1 4
Bejegyz és ketle: 281 3!Đao5 Közzétéve : 2o13!t3t28
HatályÖs: 2o13la1 n4 ..'

HU.2030 Éĺd, Hegeszlci Útca 2'.8.
A változés idópontj ô : 2o13ĺc1 l 1 4
Bejegyzés kłlte : 2afilłaas Közr'étéve : 2o13!a3J2g
|tatálycs: 2Đ13!aih4 . '.

9. oidal, o-Śszesen: 19 olđal

i] 1 .j.' ĺi:: .;- :
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7!E1' HłJ.203Ü Ěľd. Dĺósci Út 93'..?01.
A Változáô ídőpontja: ?Đ13fii !14
Bejegyzés kelte : 2o1'3!a2Jo5 Koz^é!éve: 2tiila3!28
HatáÍyos:2aua1t14 .''

7ĺô2. HU.2030 Érd, Bajcsy.Zsi|inszlg. utca 19..21.
A változ ás idópcnlj a : 20 Bĺa1 h 4
Bejegyfés keite: 2c,i3/02/05 Közzé!éve: 2513lÔ3'128
Hatétyos: ?ai3ft1]14 ..' 

)

7163- HU'203c Érd, Aĺadi ulca 7.

A vá]!ôzás łdőpontja: ?a$fi1i14
Bejegyzé s keite : 2o13la2jĐ5 KozzěÍéve : 2oi3!a3i28
].!atáiyos: 2ofin1 h4 ...

7la. HU-2030 
=rd. 

Riĺnĺnyäki utca 17.

A válto?ěs icjôÚantja : 2aBĺĐu1 Ą
Eejegyzés kelle : 2013!ĐfłĐ5 Kózzétéve : 2013lQ3!28
Hatátyas: 2013|Đ1h4 ...

7t65' HU-2030 Érd, Täĺ|ya tÍca 3'
A váilÖz é s időpcntja: ar13ft1 11 4
]ejegyzés kelte: 20 B!a2'!B3 Kózzét'ěve: 2o13/o3n8
H a!átyos: 2o13łC1 !1 Ą .''

7ĺô6^ HU.2030 Éľd, Kutyavärj $ca ío'
Ą v á!Íoz á s idóp antja : 2afi fi 1 ĺ 1 4
B ej e g yzé s ke lt e : 2Đ 1 3 i azJ a 5 K oz z ét év e : 2a 1 3 ĺ Đ3 t-28

Hatálycs: 201 3lo1 ĺ1 4 ...

7|67" HU-2030 Érđ, Gyuia Utca 35..37' A vállozés idópantja:zBfirau14
Be jegyz*kelte:2013lw-c5Közzétéýe:2113103!28
HatáIws: 2o13n,1 l 1 4'''

7i68, HU-2o3o Érd, Tárnoki uĺca 58.. A\ráÍtozásÍdapontja:2013ra1!14

Berłgyaés kelte: 2813ia2ło5 K,łjzzétéve: 2013ľ03128
Hatályos:2a1aa1n4 '.'

7J69' HU-2030 Erd, Fácän ktjz 3'
A v áltoz ás időp ontja : 2risrffi ĺ 1 Ą
Bejegyzés kelte: 2013!02ĺ05 Közzétéve: 2o13!93D8

' Hatályas:2a13n1t14 '.'

7t7Q' HU-2030 Ěĺd, Hařká;y utca 48.
A vá!łazás ldőpantja : 2013ĺo1 r 1 4
Bejęgyzés keite: 2a13r02Jo5 KiŁzétéve : 2a1 3ĺo3J28
HatáIyos: 2Đ1u01 ĺi4 .''

7ĺv1 ' Hu-2030 Erd, Fe|sti út 51.

Ą váltaz ěs ĺdópantla : 2o13lo1 Í1 4
Bejegyz ćs kelle: 2a13!0fa5 Kozzéŕéve: 201 3i03,28
Hatályos: 2313tĐ1' ĺ14 ..'

7!72. HU.2C30 Érd, Fő út 12.
A,ré]łazás idiĐcnlja: 2B13|ci /1 1
Bejegyz és kalle : 2c13!02it5 Kô?z été,/e : 2a13iD3!2E i,ĺ

I

10. o]ĺiai' össfesei}:

* i] ťĺ] ť i'i\ 7ť l.- l: l ii(,)ci)-c;-'' :: i 1..,.. 1 ił ĺaii.Ą.; ł:l: i:: i ?. j ;Í, ĺil)



l l. oldal, <ĺsszeseil: Í9 oldď

7J-í5.

7ĺł6

7t8Đ

7!74

Hatátyos: 2ł13101 !11 ...

HU-203G Eĺd, Fácän kłjz '1'

ł. váłiozás idópan.tja: 2a13fi1l1Ą
Bej e g'ýzés ke!!e: 2Ű13t02JĐ5 RiJzzéléve: 2a13!c3i28
Héta!'Yęs: 2ł13lQ1 11Ą'''

HU-2030 Eĺd, Alsó utcä Bc.
A váItozás idóponlja: 2}13runĄ
Bejegyzé s kelte: 28Bro2ra5 Kczzé !éve: 2Đ13ĺĐ3ľ28
H atályas: 2Ü1 3ĺa1 i14 ..'

HU-2030 Éľd. Eĺzsébet utca 24
A válloz as idópantja : 2o13ĺo1 ! 1 4
Bejegyzés ke!Íe: 2013102/05 Kozzétéve: 2a13!O3ĺ28
Hatályas: 2c13!o1!14 -..

HU.2$30 Érd, Ho;'ó těf ,'i.

A változás ĺdőpontja: 2ű13!01i14
8ejegyzés kelte: fo13to2lĐ5 Kozzétéve: 2813!ę3!28
Hétályrs: 201 3lo1 l 1 4'''

7ĺ77. HU.2030 EId, Erke| Ferenc utca 4.
A vállazás iiőpantja: zĐfiry !14
Bejegyzés kelte : 2o13|C2Ja5 Ktjłz'éÍéye: 20131Đ328
HatáIyas; 2a 13/c1 t 14'..

7ft8. HU.203o Érd, Tůr r.ĺĺca 5'-7.
A vál|oz ás id ópontj a : 2o13n1 n 4
Bejegyzés kelte: 20.13!ozo5 KözzéÍéve: 2o13lG3!2B
Ha!.ź)tyos: 2a1aĐ1 h 1 ...

7fts. HU.20cl0 Eĺd, Gäľdonyĺ Ütca 1- B' ép'
A v iiltozź) s id őp ontja : 2a1 3 ! a1 h 4
Bejegyzés kette : ?a13rc2r05 Kżzzétéve: 2o13Jo3l28
Hatátyos:2o1aa1h4 .'.

HU.2030 Érd, Topo|y u1ca 2.
A válloz ás idôpon$a: 2B13lD1 ĺ1 Ą
Bejegyzés keł!e: 2g13lĐz05 Közzétéve: za13/c3ĺ2B
Hatályas: 2ł13to1 !14 ...

718.3 . HU.203G Ěĺd. széchenyi těr 1.

A váltazás ĺdőpontia: 2ofiro1!14
BeJ.tgrjés'(ěJŕe.. 2o13|o2! c5 Köz z étéve : 2o13!o3!28
Hatályas: 2Ú13lo1 l 14 ...

7J82- HU.2094 Nagykovácsĺ, Nagykcvácsi ut3.
A váĺtozás idópontja: 2013lo1!14
Bejeg!,zés kełte: 2Đ13ĺB2Íc5 KÖzzétéve: 2o13!Đ3n8
Hatályas: 2013ĺ01l14''.

7183. HU'88Đ0 Nagykanizsa, řl4urakĺjzĺ utca 5.
A vá|Íczás időpontia: 2a13B1 i 1 4
Beiegyzés kelte : 2013/0z.35 Közz ě|ěVe: 2o13!c3l28
Ha!ályos: 2c13!ú 11 4 ...

7!u. i-łÜ-83cc Nagykanlzsa. RózSa utca 7,

i
i:il;::s
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tló3'

7t87,

7J88.

7190

7t91

7r9?..

7!34

l2. c]tiď, össŹesen

7t8ô.

A v áĺtazás ĺ dőp o nlj a : 2Đ13 ĺo1 ś,l 4
Bejegyz és kelte: a$j3102y05 KózzéiéVe: 2Đ1 3lG3Í28
Hatályos : 2r}13 ĺai n 4 ...

HLi-8803 Nagykanĺzsa, Baicsy Zsi|inszky EndÍe Utce 67.

'Ą válÍoziás itiőpontja: 2o13l11 !14
Bejegyfés kčlte: 2013í0205 Kôzzétéve: 2|s13la3l28

Hatályos: 2o13la1 ĺ14 ...

HU.8800 Nagykanizsa' |sko|a utcä 10.

,ą vállafás idipontja : 2o1 3fi 1 11 Ą

Bejegyzés kelte: ZC#JCaC1 Közzéié',e: 2a13lÜ3!28
Ha!élyos: 2t13!a1 fi 4 ...

HU.8800 Nagykanizsa, Hevesi sándoí utca 2'
A v áitazás id öpo ntj a : 2Đ1 3lł1 i 1 1
Bejegyzěs keke: 2a13!o2l05 Közzetéve: 2Ü13ĺĐ3J?8

Hatáłyos: 2013io1 l14'.,

|iU{800 Nagykanizsa, csokÚnai Utca 2-

A váItazás idópoĐtja : 2a13/01 i1 4
Bejegyzes kelte: 201 3/02ĺ05 Kizzé!éve: 2afi!03n8
Haŕályas.' 20'1 3..81/14 ..'

łJU{800 Nagykaniesa. Attile u{cá 2.
A vá l tozěs idôpantj a: 2a13lau 1 4
Bejegyzés kelte: 2o13fi2]a5 Kazzétéve: 2a13}Q3/28

Hatályas: 2Q1 3101 l 14 .,.

HU{800 Nagykanizsa' Erzsebel łéĺ 9.

A välÍ'az ás idöpontj a : 2013tĐ1 l 1 1
Bejegyzes kęIte: 2.o13loao5 Közzétéve: 2a1 3!a3l28
Íl atáýo s: 2Đ1 3t01 ĺ 1 4 ...

|.,ĺU-8800 Nagykanizsa, Rozgoný utca 23.

A váftozás idöpoĺtja: 2013!01 h Ą
Bejegyzés kelte: 2c13/azÔ5 Ki)zzéÍéve: 2a13!ü3ľ28
Hatályos: 2c1 3lo1 l 1 4 ...

HU€800 Nagykaniusa, Ady Endľe Utca 74. A' ép.
A váiloz ás ĺdóp antj a : 2ú 3n1 l 1 4
Bejegyzés kelie: 20,l3/0zo5 Kijzzétéve: 2Đ13!a3!28

H aíáIyos: 2Đ13lo1 h 4 ..'

H,|'J.8800 Nagykanizsa, ÜÍhajós utcá 4'

A v á ltoz á s i d ôp ontj a : zafi l B1 J 1 4
B ej eg y z é s k e l te : 28 1 3 t 02j o 5 Kĺjz z é téł" e : 2ü 1 3l o3 !28

Haté]yos: 2o13l31 ĺ 1 4 ...

HU-88cÜ Nagykanizsa, Átii|a utca7 .

A véltozás i tióp on|i a : 2u 3 l a1 n4
tsejegyzés kelte: 201 3102/05 Kilzzetéve: 2a13!C3|28
Hatályos: 2a8Ja1 } 1 4 ...

HU-8800 Nagykanĺzsa, Coĺvin utca 2.

A yáltazás idapontj a : 2C13iÜ1 i 14
Beiegyzés ke[e:2ł13jł2ja5 KťjzzéÍéve:2Đfiia3!23 

^r!aiályas:23j3is1!11 '.. !.,iý

!

7t89

tr
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HU-8800 Nagykanĺzsa. Rczsa utca 17 , B' ěp.
A váÍ laf a s idôpofi tj a: 2a13ĺC1 ĺ 1 4
Bejeg'f és keľ,e: 2c13ia2!o5 Kózzétéve: 2ci3ĺĐ3r28
Hałályrs:ałrcia1hą ..'

HU.380Ü Nagykaĺlizsa, Plaiäa soí ô. B. ép.

A véltozás icőpontja: 2013!Đ1 ĺ,| 4

Bejegyz# keĺÍe: 2ci3!32]05 Rôzzétéve: 2313rł3i28
łíaiáiyos, zafilo1|1Ą

HU.8a05 Negykaniz6a, KossĺJlh iéĺ e.
A váltašás idópcntjg: Ża13/ai!14
Bejegyzés ke]te: 2Đ13ĺł2J85 Kozzétéve : 2Đ13!a3n8
ĺ.tatályas : 2a1 3!81 l 1 Ą ...

7199. l.iU-8600 Nagykanizsa. Rozgoný Utca 7'
A ýáltozás ídóp anŕ;.a: 20',! 3,|Ú1 /14

Beiegyzés kelte: 2013/02J05 Krzzétéve: 2Đ13lo3!28
Hatátyos: 2Đ13ĺa1 ł14 ...

7,ĺ1Ü0. HU.8800 Nagykan;zsa, csokonai utca 5'
A váItoz źl s időpontja : 2Ö1 3lo1 l 1 4
Bejegyzés kette : 2aBĺ0%Đ5 Rözzětěve : 2afi!B3i28
Hatátyos: 2o13ttill4'.'

7na1' HU.8800 Nagykanĺzsa, Úĺtöĺö utce 2.
A v ál toz ás idöponij a: 2Đ13rD1 h 4
Bejegyzés kełte: 2ł13iŻza5 KözzéÍévé; 2o13/03128
HatáIyos: 2a13!a1J14 ...

711C?-. HU-8808 Nagykanizsa, Szent lrnre utca J4.
Ä váitoz ás idiponťja : 2o13!o1 h4
Bejegyzé s kelíe: 20fin2n5 Közzétéve : 2Đ13ĺo3n8
Hatályas: 2o13la1t11 ...

711Ü3. HU.88c0 Nagykanizsa, Alkoĺmány utcĚ 79'
A vállozás idópantja: 20B/a1 n4
Bejegyzés ketie: 2Đ1tr)Ń2lc5 Közzétéve : 2Đ13ĺĐ3n8
Hatályas: 2Đ13ĺĐ1 ł1 4 .."

7ĺ104' HU.8800 Nagyka*ĺzsa, zrinyi Miklôs ĹItcá 38.
A változ á s i dóp ontj a : 2|0,|3lD1 h Ą
8ejegyzlós kelte: 2Đ13102]05 Kazzétéve: 2o1ĺ3ĺĐ3128

Hatatyos: 2913jo1 114 ...

7ĺ1o5. HU.880o Nagykanizsa, Rózsa utca g.

A v á lt oz és i d ö p ontj a : 2013ĺ a1 ĺ #
Bejegyzés kelte: 2a13lo2jo5 Kozzétéye.. 2013/03/28
Hatéĺyos: 2813la1 n4 ...

7t1Đô. lłU-8800 Nagykanĺzsa, Rozgołiy: utcé 25.
A váIloz ás ĺcöpontja : zaft n1 h Ą

Eejegyzés kełte: 2ci3tĐ?JĐ5 Közz etéve : 2aBB3!28
t.tatá|yos: 2c13ia1 Í14 ...

7!1a7' }.iU.8B0c Nagyken;zsa. Álkoti.nány Ľtca 81

A viżltozás idöpoliljł: ?o13n1l14

ĺ3. o]dal' összesen: i9 <lldat
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?
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Bejegyzés kelte : 2a13rŻu05 Kőzzétéve : 2o13Ja3!28

Hatályos: 2Q13n1 l 1 Ą ...

7ri88' HU.88c0 Nagykanizsô, Hunyadi utcé 18.

A válIoz ěs időpontja : 2C13ĺĐ1 h 4

BęjłGyzés Ręitę: 2013/c?/05 Közz'éiéve: fű3!a3ĺ2B
Hatályos: 2a13rĐ1 i1 4 .'.

7J109' !-'|U-88s0 Nagykanjzsa',Ądy Endre Útca 29,

A váÍtaŻi)s idóponija: ?a13!o1ĺ14

Bejegyzés kette: 2o13io2ĺÚ5 Kozzétěvę: 2o13!Q3l28

llatályas: 2a13!Đ1 |14 ...

7!1fi- HU-88oo ł.lagykanĺzsa, Věcseĺ utca 6.

A véltozás időpaĺtija: 2o13!ai J'| Ą

Beje,gyzés ke!,,e : 2ł13ĺOfíC5 KÖzzěłéve : 2a13!o3|28

I.laÍályos: 2a13lail 1 4''.

8. A létesítő okiľat ksĺte
8/1. 2012. oktöber 31'

A Ý áltozás id öp entj a : 2ł12t 1lĺ31
Bejegyzés kelte: 2o12ĺ12114 Kťjzzétéve : 2Ü13!C1 1 17

H atáł yos: 2Ű12t 1 2131'''

8r2. 20'|3. januát 1Ą'

Bejegyzěs kelte:, 2aŤ!o2l05 Kôzzéiĺéve.. 2Ü13/03ł28

HaI,á ly o s: 2o1 3t oao5 ..,

8'.3. 20'13. äugusztus 27.

Bejegyzés kelte: 2013i09..'04 Közzéiéve: 2a13la9ĺ2ô

l.l atályos-' 20] 3/09/04,,,

902 A cég tevékenysége
si1' ö610 v8 Étteĺmł, mozgó vendÉglátás

Fótevékenyśég.
A váĺ tozás i dőponÍja: 2Đ12fi 2Í31

Bejegyzés kelte: 2ł12J 1a14 Kbzzétéve: 2o13lo1t11

Hati,Íyos: 2o12J1 2J31' -'

9n. 5ô29,a8 Egyéb venděgtátás

A véllloz:ás időpontj a: 2o12i12!3'|

Bejegyzés keile: 2a12l,12J1 Ą Kôzzété,,ĺe: 2013la1 l 17

Hatźiĺyas: 2Đ1a 1a31,..

g,B. í0'3 08 Hús-, baromlihús.késaĺtmény gyártása

A v áĺlaz á s i d ópo ntia: 2a 1Z 1 2'!31

Bejegyzés kéIte : 2012!17.114 Közzétéve: 2c13ĺa1 n7
Hdíátyos: 2aÝl12!31 ...

9l4' 1ü1,a8 Buĺgonyaíe|dolgozás,.tartósítás
A vćlltozás idôpontja: ?812112131

aejegyzés kelte: 2o1u1au Közz,étéve: 2013lĐ1 l17

Hatá,yos: 2012!12131'''

sis. 1av2,08 Íeĺ1ósított |ĺsaes áru gyärtása

A v ěItoz ás ídőpcntj a : 2B12l i2l31
Bejegyzě s kelte : 2Đ12j 1z.1 4 Kôzzété\..e : 2o13|c1 l17

Hatáĺyos: 2ai2ĺi2}31''.

l4. Q]dal, összescn:
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l5' oiĺlal, rj-sszesen: l9 oldal

e.,8

1a73'c8 Tésztaíélékgyártésa
A váliaz é s i cöp ô n Íj a : 2a1 2!12!31

Dejegwés k:elte: 2E12| 12! 14 Ktiz? ěté,?e : 2ł13!01 t 17
!-latályos: 2ł12ĺ12!31'''

ia82'08 Edesség gyáĺtása
A vál'Íozás időpaníja: 2a1fl12l31
geje$ąés ke|!e: 2B12!12!1 4 KözzéÍé'łe: 2C.l3lo.1 !17

Haráĺyos : 2ł1 211 2/31 ...

í085 08 Készétei gyáńäsa
A vźiĺtcz ás időpoĐt,ja: 2a12112!3"t

Bejegyzés kelte: 2Ü1211211 4 Kôzzétěve: 2o13lÜi j 17

Hatélws: 2012j12l31 ..'

1 089 ,08 M.n.s' egyéb é|e|rniszer gyźrtäse
A váltÖz ás időpontja : 2012ĺ 12l 31

Bejegyzes kelte: 20121 1211 4 Kôzzété,*e: 2o13n1 t17

H atályos : 2a12i 12131'..

i107 ,o8 Udi|łjita|, ásványvíz gyáńása
A váliozás időpantja: 2ĺ1f|12l31
Bejegyzés kelte: 2312fiu14 Kőzzě|éve : 2813io1 ĺ17
Hatáĺyos: 2aj2l1?31','

471 1,08 Eleĺmiszer jel|egű bo|ti Vegyes kiskeíeskedeĺem
A v áItoz á s i döpantj a: 2a1il 1?131

Bejegyzés kefte: 2012naM Kozzéŕéye; 2013l'G1/17
Hetályos: 2B12J1a31 ...

4721 ,08 Zö|dseg' gyÜmĺi}cs kĺskereskedelľne

A változ á s idôp ontj a: 2a 1t1a31
gejegyzé s kelte:.2e1z 12J1 4 Közf été\}e: 2a13!Đ1 t17

H aíá|y as: 201 2ĺ12J31 .'.

4722'B8 Hús-.hÚsáľUkiskereskede|me
A v áltoz á s i dopantj a : 2o1 2} 12131

Bejegyz és kefte: 2012!12t1Ą K,özzéŕéve; 2013/c,ĺ/17
Hatályos: 2a1il12l31,..

4724,08 Kenyé.-, pékäru., édeŚség-kĺske.eskede|em

A vźll|oz á s íd őp ontj a : 2C1211 2t31
Bejegyzés kelte : 2a1il1a 1 4 Kijzzéteve : 2a13B1 ĺ17

Hetáĺyos: 2a12]1x31 .'.

4725,08 lta|.klsker€skedelem
A,Jáltoz ás idópontja: 2Đ12t12.l31

Bejegęôs keIte: 2Ö12ha1 1 Kazzé!éVe: 2o13la1 l 17

ł1étályos: 2a1a1z31'''

4726 .08 Đohányáru.kiskeÍeskede|em
A váItozás időponł,ja: 2ci2Í12t31
Bejegp és kelte: 2a1u 1u14 Közzéiéve : 2Đ13ĺĐ1 ĺ 17

HaIáĺt!Đs: 2o1u 1u31'.'

4729,a8 EgyébéleImiszeĺ.kiskereskeđeIem
A váitcz á s !ďcpc!,,lja: 2o1 2! 1 2!31

/ĺ:ł:ĺ:s':-':.ĺ'ĺ.:l].ii::1.i'].{rli^ĺji:ji-}i:{:s:r i'.i.li,;] ii'ĺ:ĺ.ĺ{-,5ji:iiiłi
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CégkivoaaĹ

g/18.

s,i-l9

9r21

oDa

9124.

9i25.

eÍ26.

9t27

9!24.

16" oldal,

etzc-

Be'jeg1,zés kelte: 2ci2ĺ12ś14 ruizzété,,/e : 2:c13j}1 Í17

ťíatályos: 2c12!12J31 ..'

5596?8 Egyébs2á|láshely.szolgáItatäs
A v é l toz á s i dć p o ntj a : 2012ĺ ia31
Bejegyzés keite: 2C12!12: 1 4 l<.czzétéve : 2ł.ĺ3tB1 i 17

H atá łyos: 2c12t 12ĺ31 ..'

5621 'a8 Rendezvěnyi étkeztetés
A |tállÔzás laöpalýja: 2c12ĺ12l31,
Bejegyzěs ke|te : 2Đ121 1211 Ą Közzété'ĺe : 2ĺ13la1 l17

Hatáiyas: fĐ12i12J31 -..

3&1 'a8 Ner, Vesfélyes hul|adék gyůjtése

A váłtozá s idopolltjé : 2!121 1u31
Bejegyzés kelte: 2g12!12} 1 Ą Koz?étéve: 2a13ĺa1 n7
HaÍźĺyos: 2o12!1a31 .''

3821 '08 Nem Yeszéiyes huĺladék kezelése, áÍta|matlanĺtása
A v áltaz ć}s idó p o ntj a : 201?ĺ 1 zB1
Bejegyzés kéIte : 2a12na # Ki;zzétéve: ŻĐ13l91t1 l-

Halályas: 2012/12131 --.

9609 ,a8 M.n.s. egyéb szemĚlyi szoĺgá|tatás
A változás időpantja : 2ł121 12}31

Bejegyzés kelte: 2o12!1a1 4 Kózzétóve : 2B13jĐ1 ĺ17

H atályos : 2o1 21 1 2ľ31 ..'

433í o8 Vakolás
A v álloz és j dőp oĺIÍj a : 2B1a 12J31

Bejegyzés kelte: 2o12i12l1 4 Kozzétéve : 2&1 3laý17
Hatályas:zo1a1au ^..

4332,o8 ÉoÜ}eiaszĺa|os.szelkezetszeÍelése
A v áltoz ás i d ipontja : 2a 1a1 z31
Bejegýzés kelte: 2o1a1il 14 KÔzzétéve : 2o13ra1 i 17

Haiátyos:2o1aęB1 ...

412a,08 Lakô. és neÍn |akó épiilet építése
A váttazés idopontja: 2o12J1a31
0ejewzés ke|te: 2Ö12ĺ12] 1 4 Közzéleve : 2o13|o1 t17
Hatälyos: 2aia12!31'..

#22 ,a8 Viz., gźe'.' fÍtés., légkondicionä|o-szere|és

A vá|tcz ás idöpontja: 20,ĺ2112.!31

Bejegyzés kette : 2a12!12]1 4 Közzétéve : 2a13ja1 l fi
H atály o s : 2l1 2! 12131 ...

4339 ,88 Egyéb beíéjezö építés m'n's.
A változ á s i dőp anÍj a : 2B12l 1213 1

Bejegyzés keÍte: 2012112114 KozzéÍévę: 2o13týr17
Ha!á!yos:2a1il1%31 ...

4312'08 ÉpÍĺési terÜleteiőkészítěse
A vältozôs idopontia: 2012ĺ12131

tsejegyfés kelte: 2a12/12J14 Kozz!étéve: 2813ĺĐ1 l17
Hô!á!yos:2c12na31 ...

,$ł
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Í?. ł-.lda]' összesen: 19 o}ĺlal

4311 06 Bon|ás
A vě]lioz ás időpan'ija: 2012}12!31

Bejegwés kelie: 2Q12! 1 2J1 4 Kazzétéve: 2t13ĺĐ1 Í17

it a!á lyos : 2a 1?! 12i31 ...

#34,a8 Fčstés. ĺjvegeués

A váĺtoz ás id őpcÍ1tja: 2o1 21 12ĺ31
Bej egyzés kelte:.2012! 1 2! 1 4 KÖzzétéve : 2c13ic1 ! 17

|]atályos:Ż012h2ĺ31 .'. 
;

9/31. 4333'08 Pad|ó-, íalburko|äs
A változés ĺdôpontja: 2o1f!1fl31
BejeEyz és kelte: ) 012j 1a 1 4 íscizzéiéve: 2Ci3ił1 i17
Ha!ályas: 2ű1?112t31 ...

gl32' 13f9'a8 EgyébépÜietgépészeĺÍszerelés
A v áltÚf á s időpo ntj a : 2B ź 2}121 31

Đejegyzěs kelte: 2C12l 1?l1 4 Kĺjzzétéve: 2Đ1aa1 h7
HatěIyos: 2012] 12131 ...

9/33. 4399'08 Egyéb specĺális szaképités m-n's.

A v áltaz ás idópontja: 2ü1u1u31
Bejegĺy,ĺés kelte: 2a1zi2]i4 KözzéÍéVe: 2a1aa1 fi7
ł-.ł at éĺyos : 2o1 2} 12ĺ31 .'.

9/54. 4391,08 Tetótedés'tetöszerkeret.építes
A v á ]łoz á s í d öpontja : 2012! 1a3.|
Bejegyzěs kelte : 2ua1u 1 4 Közzé!éve : 2a13!Đ1 J,}7

H atályos: 2012J 12131'..

9i35. 4321,08 Vil|anyszere|és

A v áit oz ás idópontj a: 2Đ12!12131

Bejegtszés kefte : 2012l1f!1 4 Kijzzétéve : 2j"|3lo1 l 17
Hatályos: 2812l12l31 ...

9136, 1299,o8 EgYěb m.n.s' épités
A v ál! oz ás ídőp on.ij a: 2a12i 12t31
Beiegyz é s ke tt e : 2a12n z 1 Ą Röz zét év e : 2Đ 13t C'| t 17

Hatály os: 2o1?t 12}31 .'.

s/37. 42n 'a8 Folyadék sfállitásáÍa sro]gá|ó kÔzmú épitése
A változá s időpontj a: 2012|12t31
Bejegyzés kelte: 2012na14 Közzétéve: 2a13lĐ1h7
Hatályos:2o1a1%31 '''

9/38. 4211 ,a8 Út, autópáĺya épĺtése
A,ł ál toz ás idóp ontj a : 2o1 21 1 21 31

Bejegyzés kelte: 2Đ12ĺ12!14 Kôzzétéue: 2o13n1 n7
Hataiyos: 2O1 21 12131 ...

9/39. 41la,08 ÉpĹjleiěpjtěsiproĺěktszervezése
A váĺlazás idÖpontja : 2o1U12l31
gejeg}fés kelte: 2üia1a 14 Közzé!éVe: 2o13lÖ1 l17

Hatályas: 2a1 il 1 2131 ...

sl40. e820,a8 saját tu|ajdonü, béľeit iĺgal|an bérbeadása, iizeÍnetteÍóse
Bej e gyz és kel le : 201 3lcu 1 7 Koz zé ié'r e : 2a 13 lM l a, 8

Ha!éłVos: 2a13i32i 17 ... !.\ĺ/i

'{ť



Cégkiyonat t8. oldat.

A cěg jegyfett tőkéje

Megnevezés Osszeg Pénznem

Ôsszesen 'ĺ34 00G 000 HUF

A v á I lo z á s i d ôp c ntj a : 2Đ121 12J31
Bejegyzés keile: 2ł12r iu 1 Ą Kiizzé!éve : 2Đ13!a1 fi 7
ł1atályos: 2o12fi2131 .'.

13' Á képvise|etre jogosul{(ak) adatai
13|1. sĺi||ős Gyu|áné {an.: Koháĺi Enséber)

sztjietési id€je: is58l04/1 7
1 ĺ71 8udapesi, Páí}cé| utcä 18.
Adóazoncsitó je!: 8333433545
A képviselet ĺnó<ija: önáIló
A képviseietre jcgcsu|t iisztsége: ijgyyezetö (Ýezető iisztségviselö}
A hite'es cegaläirási nyiláikozai vagy az ugyvéd áĺtai ei;eiljegyzeit aláííás-minta beĺvúiÍásj.a keÍÜ!t.

Jogv:szony kezdete'. 2A1 21 1281
A v á|tozá s i c őp ontj a : 2B 1211 2t31
tseiegyz és kelte: 2C12J12J 1 4 KÓzzétéve: 2a13!ail 17

!.!atályos: 2o12l12J31 .''

14. A könywizsgál${k) adatai
14i1' Täkács Edit ĺän.i łJrbauerllona)

í 095 Buđápesl' Mestér utca 75.
Jogviszony kezceiei 2a1a12ł31
Jogvĺszony vége: 2o17 l 1frt31

A váft ozás ĺdőpontj a : 2o12l 1 ?J31
Bejegyzés ke]!e : 2o12t 12] 1 4 Kiźzzétéve : 2a13B1 l 17

Haíályos: 2a1il12J31 ...

J6. Átalaku|ás fo|ytán létĘłrÍ cég esetében'a jogelód cég(ek} adatai,ĺs/1, Pensíó 17 Vendés!-äto KoÍĺátöh Fe|elös:égü Társaság
cégjegyfekszám' I sĺ-b*aę9266.j
Adószäm:[ 10832563.?"42'.l

Az átaĺakuĺás ceg áĺtal meghalárofott ĺdopon'ija: 2012. deceÍnber 31'
A vátlazás időpantja:2Ô1f 1f31
Beiegnés kełte: 2o1a 1211 4 Közrétéve: 2o13lo1 l17
H atályos : 2a1?l 12| 31 . ^.

20ĺ1
A cég statisztikäĺ számjele
24í891 12-5ô10-1 13.01.

A v e|bzás icip o ntj a: 2a1?.t 12| 31

3ejegyzés kglte : 2o12!12114 Ki5zzéIéve: 2013ĺĐ1 ĺ17
HatáIycs:2a1a12n1 -.'

21. A cég adószáma
21i3. Adoszan:24i89i12-242.

Közosségl adósz á n : HU24 1 89 1 12.
Adlszáa státusza.. éÍýěnyes adószáĺn
Stttu sz kez dete : 201 3ł01 /01

A v áltoz as időp o n tj a : zaB fi9ĺ26
Bejegyzés keIte : 2c1 3!09|30 Kcjzzétéve: 2a$ĺ1B! 17

HaÍályos:2a13n9n6 '.,

32' A cég pénzÍoľgatmi ie|zôszáma
32i1 . 'Í 1 6cÜccô-0000L10Ü0-60s46836

,Ą' sfámIa mee':yiiásának dátunra: ŹÜ1 3'.01lô2.

j

i* <'g:ĺ:;iv zl:ii, ĺ: l../i }1.-łs7: 
. i i.li'L i'-.li.ci:ĺ:lĄ it:^.:ĺ.:i Ž| ]"ĺ.íj:J 

'1.] i



ĺl í1 (:

1 9- oldal" esszesen: 1 9 olda!

A pénzÍcrgalľni je|zószár:łot az Erste Bgnk Hungary Nyíi. {1i 38 ĐÜciapesł, Népfijída uice 24.26'} keze|i'
i al-ĺ*galasař7.-]

Bejegyzés kelte: 2013'tÚiÍ04 Közzétéve: ?o13.ür17
HatáIyĐs: 2Đ13ĺł1 ĺu ...

1 530B0c2-Í 0588735-4sÜ2oÜ] 9
Ä szám|a ĺegnyitásának d áŁwfi e: 2a1 3!u fi2.
Ą pénzfoĺgaĺmĺjeizószámot a MKB 8,ł516 7ę1 #ail BUĐA.PEST, VÁC! utca 38) keze|í.
Cégjegyeékszám. i oĺ-ĺ*o+oesz i
Bejegyz é s kelte : 2a1ŕ'rci !Đ7 Kôzzbíéve : 2ú 3rci !24
Ha!átyos: ?o13lü1 ia? -.'

1 03c00c2-.Í c588735-1sG20033
Á szám|a megnyĺtásánák dätunia: 2afirü!Đ?.
Á pěnzfcrgaĺmije|zőszěmĐt a |YíK€ tsANK zRT (1c5i BUĐAPESĹ vÁCJ utca 38J kezeli.
Cégjegyzékszám: ĺ 01.ís040952 ]
Bejegyzés kelte: 2Đ1 3iĐ1 l 1 5 Ktjzzé|óve: 20í3l'Ü1J3'í
l1aÍétyos: 2o€fi1 i1 5 ...

A cég cégjegyzékszámai

Cégjegyzékszám: i oĺ'-oo-ssĺĺEđ-1
VezetveaFóváľosłĺorvényszekceg-biĺóságany!|vániańásában.
A v ál toz ás Í dőpantj a : 2a12n 2fi1
Bejegyzés kelte: 2Đ12t12J1 4 Ki'zzéléve: 2c1 3!o1 !1T
HatályĐs: z81u12!31''.

łl. Cégfornrától fĹi ggő adatok

49.

4911.

1.

111

A tag(ok) adatai
sü|lös Gyula (an.: PoÍharszky Gyt)ngyi)
Születési ideje: 1 g8?J09l1 0
1 1 7í Eudapest. Páncel utca 16.
A szayazatĺ jog mértéke meghaĺadja af 509Ą-ot.
A tagságĺ jogvisrany kézdete: 2a1a12!31
A v á!Íoz á s id ő pan.tj a : 28121 12 n1
Bejegyzés keĺte: 2a1a i2J1 4 Kozzé!éve : 2o13lĐ1 l17
ľi aiályos : 2a1 2! 12ł3j','

SĹ!ĺlős Gyu|áné {an.: Koháłi Erzsébet)
szi]|etési ideje: 1958!o4rfi
1,171 Budapest, Páncél utca 18.
A lagsági jogviszony kezdete: 2Đ12!12ĺ3i
A v áltoz á s i dőpontj a: 2'01 u tr 2ĺ31
Bejegyz és kette: 2B12ĺ12J14 Kozzé!éve : 2a13fi1 !17
H aÍálya s: 2Ű1a 12!31'''

Kěszĺ,j!t: 2a14/aau 1al2:87. A szalgáltatott adałok a kibacsôÍćis idôpcnlában megegyeznek a eégłryiiväntařtó Íendszer

MicrĐsec Céginfoĺínácils szoigáitaii

li.

Ł':\. l{]i. iir:;.i.i.ťs7'



Đr. lł{Iási I-Íýĺa
koqię1zn
l lG2 BcÉ.iFĹtÍ. s2ĺt Ĺászló 1ćÍ 2jl,."
ibi,lFq: rĺ'D 0' Ü?' 433 :3{l

1 i 03 1iĺ.ĺl988 /2Ü14' ügyszám

TANLTsÍTVÁNY ----..------
Alulíłott doktoľ 'Pál Katalin, nrinĺ doktor ľIalasi Lívia budapesti közjegyzíź melleÍi nůktiđ<l
kĺ}zjegyzőhelyefies tanúsíĺom',hogy a tanúsíĺványhoz frizött 10(ĹízJ iapból és l9(tizenkilenc)
o]dalbói álli CégkivanłIt --_.-__-_
a mai naporr a saját cszközömmel, inlbrmatikai úton a Ktizjgazgaĺási ćs lgazságtigtr'i
Miĺ'iszĺéľiurn Céginforĺnációs és az Elektronikus Cégeljarásban K<izreműktjdÔ SeolgáłatóI
lekért'-....-.--:..----.:----....
Cg.01.09-99475$ cegjegyzékszámú pEĺ'ł.slo Minőségi Közétkeztetłés Kor!áto|t
Felelósségű T-áľsaság {1103 Budapest' Xőéľ {ttcä ĺ.5.) 2Ü]4. ikettőezer-tizeĺľ
negyeđikJ ěv ľBbruaľ hónap 2l' (huszonegy'eđik) nĺpjalr hatr{l1'os adataĺval' miĺt
kiizhitelességii n1.ilvántaĺas ądataival míndenben szó sftrint ĺnegsgyezik.,.
Jelen tanúsítvlán;t a ktizjegryzőkľot szóló 1991. évi XLi. ttlrĺ.ény 136. $ (t) bekęz.dćs i') pont.la
szeńnri jogkłiľömben adtam ki, mely szeľint a kiizjegyzö tanusítvänyĺ á!]ít ki a kiizłritelességtĺ
nyilt:antaĺás Íaľtainráľól. A töľĺ'ćn}' 146. $ (2) bekęz"dése alapján ez a tanúsĺtvĺárry a
ny.ihiĺnlaĺtást vezető szeÍr' által kjállított hiteles kiadmánnyal, bi.zonyítván4yal azoĺos
hatályti

2014. Q<eťtőexĺ-tizennegyeđik) év február hónap 3ĺ. (huszoĺegyeđĺk)

T
,i, i



AtÁÍRÁSI CÍMPÉĹ.ĐÁ,NY

Alu]íľott Stiilős Gyut,áné. sztlIetett Poihoľszki Gyongyi (Budapest XWI.
ke'ĺriiet, 1958. ápriiis. 17", anyja neve: Koh.áľi Éĺzsobet) Magya::
áĹIaĺnpałgfu, 1171 Btđapest XYII' keľulet, Pá,ncél utca ].6 szám alatti
lakos, mint a PEŁtr$IO Mínőségi Közátkeztetés Korláżoĺ* Fcielőssé8ű
Táľsaság - rövídített neve: PENSIO Mĺnősági Kłizótkeztetés Kft. *
u gyv ezetőj e, v ezet ő 

.tiszts 
é grĺi sel ői e a céget akként jes,z.em, h o gv a c é ggePpď vagy kér-zeĺ #t, e\őirt, előnyomofi, va8y ňýomtatott, illetv.e

ĺöviđíteťt Ée1'€ aĹá nel'enlet örrál}óair az uĺuĺ'a*i címpélđánrlrrak
nłegfelelően íĺonĺ.

f&Í.UaIa-ł 4-
5iĺI1ős GyĺIáné

Đľ. }1'8l'rĺ l-ívia
közjqErló

l 1l2 Bsdapcst, secnt l-ósz:i! t#23/r\

TP|..€ä: ?t0-0902 
' 
433.28s1

| 1 03 1 i Hĺ28 l2Ü1 3 tig5'326*

---..:------*. .-.-...----Tá'*.ÚgÍTYÁ]\Y---.
Aluiíĺott dľ. \tľcényi Péter Közjegyző hslyettes tanrisítom, }ogy a feĺrti ďáírási címpéldĺi:lyt
$ii|Iős Gyuláné szíilętett Pothorszki G1.Čingyi
{Budapest XY}I. .keľiliet, tr958' ápritis 17., anyja nevel Kohiáfi Eĺzsébeĺ) ----------*'---:.----.-..
Jv{agyaľ áJ'lampolgáľ
i 17i Budapest X\ĺII. kerrilet, Piíncél utca 76 számďatti iakos. ---.---"---:-:::-:
*i.:?,ryýly*onosságát a 239838DÁ száĺnú személy'azonbsíió igazoiva:ryával, lakcímét a624511GL számťr jakoínretigazo16 hatósági igazolváĺľryal igazottai---.---..:--.--.----------.---
e}őttem sajĺĺf kezíĺIeg íľta aIá. *---*-.--.--.:^---.--.-
Áz Ug}ďel iudomásul veĺte a köąie-e.rzö ÍájékaztaÍasát akbzjegyzőkľöl szó]ó 1991. évi XLI.
týn'éĺy 122,$ (2)-ii0) bekegđéseiben foglaitakľól, u"gyi.-u 

'".o'J1noonosság 
on-line

ellęnőrzéséľe vonatkozó rendelkezésekrő}. -.*-------.
,Ąz'aľĺĺási címpé:'đáĺly önmagában a képr'iseleti jog igazolasliĺa nem al
Xel t Budapest en, 2a.!.3' (keitőezeĺ.tizenháľom) ĺi'';änuł l o s3, (hä5#

t{

ĺ
äś



- t.,l -

Á s{!V.l:t)qł: ĺiĚ#{í\rK:Js
śl;jłÁsł,Ąi ŕľĺA Ę; ;\ '$ t:

elIenőrzés
, HÍRíłis: |',}i!Ĺrci( PEis;3.ło
, íŤłť.É &1.:$ |ĺ'. '!.ś/.k(;Ę.iin..ĺugl.i ÄDc- ás vÁl.ĺi;:vi.Ta:'

KEtET-EUD:.rĘ'E-qTl,ącótcazcr'risl.cl.
ĺ;cv:Éĺ'ĺąlĺ:scläiĺ cszľ^ąiy l .

l.i4łl tsÜĐir?ESĺ cv.l.cÁ:ĺyĺ vz eg.
7 eieí, an : r' 61 i :. 2.-ą T+ !ef aX : 333€j.j 3

1'.E1.szá:n : 3iE3Q5.jłe.i
Ugy:!'::ezc: 5uiyoí j sj]vśnne

łl| l|ĺ| l l |||ĺ l łl|| |il| || ll l|l

{jQ1,í."'-".'n', 4 1 03634 139

E€YiiTTEs -aĐóTcÄzoĹi{.s

.ł' jciiabesze}:zé's€k]:č.1 szćió 2Üi i. évi .v:!Í. töťvény 56 ' s i:) bskezclésének eipcnL]Ében fcgiäl'tjaknak negíeIe1ő*n e Ie:lde]'kezése:nľe é}:.ó dckuneniunck
n(,.ill'ÉńřžtřÉcôř' f,..1.'l-*l_r::. ...--.:r:ąąŁ hal;:]1ścĺ ńśŕiá h'^r't]i4^.LIrlf Jvc.rLq! LqĐ\,śł , i,ę\,ciacvu,\, ťUL1Ü pPvatrasoK/
örreIisnórzéseŁ, álveuetésí kěrelĺ'ek, jogerós ha.áľo23t.ok - alapjáĺ iqazo}.crn,
hcgi' 3

PEt{sIo Minőségi Kőzétkeftétés Korlátolt r'é1é1őšŚé9{ Társaság
(2ĄiE91.17*2-Ąf1

1iC3 BUDÄPĐst iioÉF. UTCÄ i-5.

adóaiaľ':il' ezen ig*zo:áe kíadésänaŁ r:a;:jé':: az a.dćzás ľ€Irdjéľ61 szłiiÓ 2ł03. ěvi
xcl1. tőř.ŕény :7B. S 33' pont]a sz€ri*e :\cztertozásmęnteŚ äđózćnak ľĺrínösü1'

EzeÍ! igaľ,Ô]'ási ef adÖele:l:' kér=}ĺĺlére kozbesz=r.zési páiyśzatcn Ĺörténó
fe1Łaszná]'ásÍě ađtän':{i.

ł'z- adázá az źgazo\ás Xj'e.lás3kc: neľl részesĺ!j. íizetésĺ keivezĺĺéĺyben.

Ľz az igł.ĺa::ás nen szoi.gái bĺzonyÍtás! al'a.ouj. e Ěartozás beszeděsé}ę i'řáÍ}yu}ó
eijár:ésokbaĺĺ' Iol''á}jbá a Íĺ::.}Ł megj€1ö1t. 

'ejłäsznáfási 
cé1r'n ']łívĺ-:i :nás ęéiše f}eBi

helsf xá ].hato íe:..

Ezer, lqezc'Llis ieriálmäzŽa az ecczás rendjérői szóil ?.ôt3. évä xclI. .rörvé:r;l
ii\It.J ?2, $ {i} j;eŁezcése alap;én a Nemzei'j. edó- és },/ámhi!{.atě]. adózt'etÉsi
ĺ.z.€'r.-ľńneil hatásj<t}r:ébe tar:t.gzć, a { ' Ś {]') ' {3i be}:e:'c.éséŁen rne{ĺha.'á:'rzOtĹ ąđć,}rí*qÁĺ- ...f'lś.{. á.lń.' ĺlá^śár= hoiĺit=nr1Á !'iĘ.-*+^-4.
ädatokät., ĹĐ!,ábbá :'f Äľt. ..i9. s (1) bekezdé.:c a}apjár a l{enzeti Ädó- és
Váĺihivaĺ:a) vánsĺeľvéi.rek haeás]ąöľébe täľiÔ"ó adó, bírság, pđt.lék, .Jaiěmint. e
közosségi vánjog.''é9rehejtásá:.ćl szcIć EörYén:j haĘá}''!'a ätä Lart3zó Łöt'eieuó
befizeiéEek íađ5' i1leték' dÍj' nÔ7.záiálUiás, kťJli'ség' bírsäg, łä..rat)
neqf ize!ésśfé vonäĹŁ3zć adětokai.

Bi:dř.:...esí. ?}7Ą. tebruá!' 1'?'.

Eilenörzési. azc.nosítć : 3]^4 j 5551 9 *3ł:l4 0133331 7235

3rľő1 éĺi'esü]:.:e.k:
J. ',/ CÍil1zeiť
j. 
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MšffiI}ĺ. l}aĺĺ:a PłJteĺ iigľr.ćű $i,ínhleĺ. Bsrna & Tŕrsaĺ Üg1rćcil lĺĺlĺia

N.i.ILÁTKoZ.łlT
Kiválási szeĺződés kivonatán'ak megfelelőssésćľői

Áj':líĺ>tt đľ, Baĺna Pórcĺ ügvvód, Íů'lt e PE}ĺslO lvíinőségi Kłjzétkeztetés Kft- { Cg. i}1-Ĺi9.
994,15Ü: !'i03 Budapesť, i(đér u. 1.5'} ália#'ő jog kćpr'!selő|e" ep.bcĺi a jcleĺ: nr'iletkr:zaiĺlmbaa
lĺrep'iciôlr kjváläsj szeĺző<ićs o]{łg:szeĺkesztő ügl'l'ćdie. ĺ-]oľíelenr ]rrtósź.pi üslintózćsc c.i]iáb,i] az
a'Líbi:i

N;.ilat'kaz-ał'at

ĺesueffi'

.A Pe*ió 1? Yenđćglátó i(ít"::únt Átatekutó Táĺsaság és a PENSio \áiĺiisěgi ]iőzátkł'ztetés
Iiŕt., n:it létĺejc'lĺ,-ĺj ](vá!í: II. ľáľsaság kiiziitt2Q"ĺf. <llitĺibcr 31. napiáł l{iväási szeĺzôđés jłitĺ
iéte,
á szcrzóđós egĺéb ĺeĺ:delkczések meiletą a PENSIO Miaôség: I(ćiz"étkezrctés i(ĺt. juváĺa
te]e;:iteite, tôbbek közott ez aiál;lri.. e !ĺoĺáłrban a Pensíó,ĺ7 \lendćgJátó l{ft.- t i]lető.
jogo..u}rsá6<rkat;

ó.3l A feqtielc érteImébeg a Kiv:ĺĺó ĺI. Táĺsasághoz keľiil:

. teljes szeĺcőđéses á"llomá*3.* . fi1x.eleľnrnei a ie}eĺ szetzó<ĺós ó.2' poatjábaĺr Éirglaltakĺa -'
l'gla'nrint kÍiiónôs tekiĺtett'ei a ír:h.anat'osan t.eijesítctt nilĺrclen szolgált*tási tcĺriletrc vcĺaťkozó,
szolgáitatá.sĺa,kán1'u]ó szerzőđések
n r.alamgrn!'i' a kózbeszcrzési eljárásokoĺ íeIhaszĺrá}lrató ĺeÍeĺcĺciája:

- anrelvek már igazolásra keriiltck,
. aĺnelYe! a Eir,.áIás alatĺ, illetvc utáa }<criilnek !g:aza!őLsÍa'
. továbbá a leJenleg rnég ĺ:em teljesíre-tt a lićsőbbjckbcĺr ĘazoŁí,sĺa keru!ő, lnáĺ

"ĺol1.a:::ałban lŕĺ'ó eljárásokban npljtott teljesítésľe r,.onaf}ozó ĺef.eĺelrciá]ĺ
á"z At."Iakrrló Tfusllság |ĺazzájárłsl a}rhoz, ho-gy a Kir'áló 1I. Társaság s rnáľ kc}rábbaĺ tellesítetą
kiáilítĺ:tr ĺefcreĺrciákat ĺ saiát neĺ.eĺc íĘe. át-
. tetjes árbevćtelc (Ýalameĺĺ,r''i te}jesítés r'onatkozásában ĺz átalakuiás napiától . íüggetlen a

telcsítós időpĺ:ntjátói _ a Kiĺ"áłó Táĺsasíg II. }ogosult szánrlát kibocsátani)
. az tisszes banki hitel.és gaĺanciaszeĺződésbőI ĚY{KB" ERSIE) eľeđő iogosuJtság és
kötcĺezctĺség
. mjnđen koľábbi beszámolók adatainak felhasználása' igazoláshént, refeĺenciaként
. valanreĺĺlyi nrijkł}đési engeđéÍye és miĺlősitése (ISO 9001' 'i40Di. 2200c' HACCP _ a 6.?'
ponti:än |'oglaitakat fg.,eĺcnrbe r.ĺ!vc,} c'2 r'onatkozik a még ki aenr adoit, de lnár lbl1'2g2$an lér'ő
e1jálások eľc<lméĺrveként kiadásĺa keĺüiŕl tanúsítĺ.állĺokĺa, tníĺrősćgbif ĺosítási és nrrikődésj
engedóIve}iĺe is

' ingó és iĺ1gatlaut étintő jogosultságok, zz eh.ĺ;.ez kapcsolóĺló r''alameĺrnv.i szeĺzőđéses
jogĺriszon1' $1.: béľieti !ĺ.'gok, bŁtosíús. közüzcIni szerzĺ3déseli stb.) és eg1'éb ingó, illeľĺ'e
ingaĺJan väg},.oĺia a szét-''á!ási va.gĺ,oan:éĺle.g és r'ag'onle]tár tcľl'ezetcknek megfelctően

Jelen nyiłatkozatom aÍáíĺásával igazo!łłrn, hogy a fenłi kiĺ,onat,
reĺdeÍkezÉs eiĺ,el min den ben - teÍjesen -'m ege.g,?ező!

Buđapesi. 2Đ1.-ą. lĺáĺcir:s 1"c.

szerzőđćs

:ti}2}i$ŕéP1r.1:;)'Ý:"r:iĺ.')i;..lłił1i:ĺ;:+}Í;iĺ)2?{)'iť;,1ó.i.ilx:.ĺ.iĺlii)279.}ílii),

ir- Barn,z łiłel

!ł.ĺ
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