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Táłrgy: Javaslat a Budapest vlil. keľület, Baross u. 112. szám a|atti üľes nem lakás
céljáľa szolgálĺó helyiség béľbeadásáľa vonatkozó pźiyázat eredményének
megá||apítására

Előterjesztő: Józsefvárosi Gazdálkodási Kcĺzp ont Zr1,, Kovács ottó vagyongazdálkodási
igazgatő
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A napirendet nyilvĺános ülésen kell taĺgyalni.
A ddntés elfo gadás áh oz e gy szeríi szav azattobb sé g szfü s é ge s.
Melléklet: pályázat bontási jegyzőkonyv, pá|yázatértékelěsi jegyzőkön yv, páIyźnat

Tisztelt Váľosgazdátkodási és Pénzügyĺ Bizottság!.

I. Tényállás és a diintés tartalmának ľészletes ismertetése
A 

' 
Budapest Főváros VIII. keľület Józsefvarosi onkormányzat (a továbbiakban:

onkormányzat) tullajd9l?, képezi a Budapest VIII. keľület, Baľóss u. I12. sztlm a|atti,
35491l0lN36bĺsz.-u,208 m2 alapterületű, utcai bejáratű,Ítjldszinti (galériás) helyiség, amely
az ingatlan-ny I|v źntartás b an tizl et b e s oro lás s al szerep e l.

A táľgyi helyiséget az onkormányzati Házkeze|ő lroda 2014. máľcius 17, napján vette
birtokba. A biĺtokbavéte|i jegyzt5kcinyv tanúsága szeľint a helyiség kisebb felújításia szorul,
j ó állapotu, (4) besorolású, rendelteté sszenĺ haszná|atr a alkalmas.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 87212014. (VIII. 11.) számú határozatában
felkérte a Tarsaságunkat a fenti helyiségcsoport bérbeadásár a vonatkoző nyilvános
egyfordulós páIyázat kiirásfua, I42.40O,- Ft/hó i Áľ.a. berleti díj összegen. A pá|yázatí
hataľidőn beliil éľdeklődés nem volt a helyiségre, páIyázat nem került běnyújtásia,-így a
helyiségre kiíft pályázat aYárosgazdálkodási és Pérrzügyi Bizottság 127gl20t4.1ylr. ó1.)
számu határ ozata értelmében érvénye s volt, de eredménýel enül zárult.

A Bizottság újabb pá|yázat kiírásaľól nem döntött, de felkérte a Táľsaságunkat, hogy a
későbbiekben tegyen javaslatot a helyiség hasznosítás ára vonatkozőaĺ.
Ezt követően a Városgazdá|kodási és Pénztigyi Bizottság483l2OI5. (V. 13.) számri hatáľozata
19. pontja alapján a helyiség elidegenítés érdekében, nyilvános arverésen került
meghiľdetésre. Az árverésen jelentkező nem volt, ezért a helyiség elidegenítésére nem keľĹilt
soľ.

A Városgazđétlkođási és Pénzügyi Bizottság a IO80/2O15. (X. 19.) számű hatźrozatábarl
felkéľte a Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a fenti lrelyiség bérbeadásáľavonatkoző
nyilvános pá|yázatkiírásźra,2II.467,- Ft/hó + Áľ.,ą. beľleti díj összegben. A kiíró kikĺit<itte,
hogy a helyiségľe nem adható be olyan ajtn|at, amely a Képviselő{estület 24812013. (VI. 19.j
határozattnak 8. pontja szerinti 25%o-os bérleti díj kategóriába tartozó, illetve nyilvanos
intemet szo|gáltattls (internet kávéző, call centeľ, stb.) tevékenység végzésére vonatkozik.
A pźiyazat kozzétételére 2015. decembeľ II. napján kertilt sot, az ajánlat benyújtásának
hatáľideje 2016, január 73' napjavolt, a pźůyazatbontására 2016, janufu i4. napjánk.itilt 
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Ajĺínlattevő neve:
Székhelye:
Ajánlott nettó bérleti díj:
Bérbevétel időlartama:

ApáIyázati hirdetményben foglalt hataridőn belül az alábbi aján|attevőtőI érkezettbe ajánlat.

Egyéb vállalások:

DGP HIINGARY Kft ' (cégj e gyzékszźrn: 13 -09 -I7 4040)
Z7T4Űjlengyel, Hernádi dűlő 5.
235.000,- Ft/hó
hatfuozatlaniďo
kiskereskedelmi élelm iszetuz|et, zöldség-gyĹimölcs, alapvető-
és ľefoľnr táp|á|kozási élelmiszerek fotga|mazása,
köz&zetjavítók és étrend kiegészítők értékesítése (szeszesital
forgalmazás nélkül)
nincs

Apá|yáző apá|yźzatbontáson nem jelent meg.

ApáIyáző kérelmezte a helyiség felújításának idejére 3 havi bérleti díjmentességmegađźsát,
továbbá a 30 napos felmondási idő 90 napra történő módosítását.

A 2016. januáľ I4-i páIyázat bontási jegyzőkönyvben rögzítésre került, hogy a pźiyáző az
aján|atban nem csatoltabe a helyi adókról szóló igazolást, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 30
napnál nem régebbi igazo|ását, továbbá a pá|yázati anyag nem került beszámozásľa és
ĺisszefiĺzésľe. A bontó bizottság felkérte írásban az ajánlattevot, hogy pontosítsa, fejtse ki
bővebben a helyiségben végzendő tevékenységet, valamint a helyiség feIiĄitásáravonatkozó
b érb eszámitás i kérelmet.

A Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt.20|6.januáľ 18. napjan kelt tértivevényes levélben
felszólította az aján|attevőt a fentiekben felsoroltak pótlására.

A DGP HI.JNGARY Kft. a hiányosságokat hatáľidőn belül teljes kciriĺen pótolta, azza| a
kiegészítéssel, hogy a helyiség felújítását saját kciltségen vállalj a, bérbeszámítást nem kér,
azonban a felújítás idejére (3 hónap) 50 %-os bérleti díj csĺikkentést kérelmez.

Fentiek értelmében javasoljuk, hogy a Bizottság a kiírt nyilvános pá|yázatot nyilvánítsa
érvényesnek és eredményesnek.

A lefolytatott pá|yázati eIjaľás, valamint abírá|ő bizottság értékelése a|apjánjavasoljuk a
Budapest VIII. kerÍilet, Baross u. II2. szźtm a|atti,3549ll0lN36 hĺsz.-ú, 208 m2 alapteľületű,
utcai bejáľatú, földszinti, üres, cinkormĺínyzati tulajdonú nem lakás céljáraszo|gáIő helyiség
vonatkozásában a DGP HUNGARY Kft.-vel a béľleti szerződés megkötését határozat|an
időľe, kiskereskedelmi élelmiszeruz|et, zĺildség-gyümölcs, alapvető- és ľeform táp|á|kozási
élelmiszerek forgalmazása, közérzetjavítők és étrend kiegészítők értékesítése (szeszesital
fotga|mazás nélkül) tevékenységek céljáľa, a bérleti jogviszony első haĺom hónapjában
117.500'. F.t/hó + AFA béľIeti díj + köziizemĹ és különszolgźitatásí díjak összegen, amely
ĺisszeg a 4, hőnaptól 235.000'. Ftlhó + ÁFA béľleti díj + közüzemi- ěs különsžolgá|tatáši
díj ak ĺisszegľe emelkedik.

Javasoljuk a béľleti szerzőđés megk<ĺtéséthatározatlan időľe, 90.napos felmondási hataľidő
kikotésével.

Tekintettel arra, hogy a pá|yázatra egy darab aján|at érkezett be, amely a minimális béľleti
dijnti magasabb aján|atot tafialmazoťt és érvényes volt' javasoljuk a DGP HUNGARY Kft.
á|ta| ajáĺiott bérleti díjon bérbe adni a nevezett helyiséget.

Javasoljuk a bérleti díj 50 %o-ka| töľténő csökkentését abér|eti szerzodés megkcitését követő
3 hőnapra, tekintettel arra, hogy a páIyáző élelmiszer üzletnek kivánja áta|akitani a koľábban
számítástec-hnikai termékek forga|mazásával fogla|kozőbéflő á|ta| bérelt helyiséget.

Javasoljuk kikötni, hogy a bérlo a felújítások tekintetében béľbeszámítással nem élhet' és
költségei megtéľítését az onkormźnyzattől semmilyen jogcímen nem kérheti a jogviszony
idotartama a|att és azt kĺivetően sem. /
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A benyújtott iratok a|apján megállapítható, hogy a DGP HUNGARY Kft. a nęmzetivagyonĺól sző|ő 2011. évi CXCVI. töľvény:' $ ĺu bekezdés l. pontja szeľint át|źtható
szervezetnek minősü| ellene végrehajtás-, csőd- és felszámolási eljárá. ni.,.. folyamatban,
társasági adó bevallási k<jtelezettségének 2013, és 2014, évben eleset tett.

II. A beterjesztés indoka
A nem lakás céljára szo|gá|ő helyiség bérbeadásara kiírt nyilvános péĺIyázat lezérásźłloz, azeľedmény megá|lapitásźthoz bérbeadói dcintés szükséges, amely đo''ie. meghozata|źn| aTisztelt Bizottság j ogoslllt'

III. A diintés célja, pénzügyĺ hatása

A helyiség mielőbbi bérbeadásábót befolyó bérleti díj fedezi az onkorm źnyzatközös kcĺltség
fizetési teľhét, és plusz bevétele is keletkezik, illetve a helyiséget a běľĹő felújítja, á11agłt
folyamatosan karbantartja. Amennyiben nem adja bérbe á ľ'Jlyĺ'eg et az orlkormźnyzat,
kiadásként havonta közös költség fi zetési kötelezetisége keletkezik.
Ahatározati javaslat elfogadása a2016, évi bérleti díj bevételt pozitívanbefolyáso1ja'
IV. Jogszabályi ktiľn y ezet

Ą1 onkormźnyzat vagyonáról és a vagyon feletti ľendelkezési jogok gyakorlásáról szóló
6612012. (XII. 13.) önkormányzatircnd,e|et 17. $ (1) bekezdés au; poňtja łŕapjanl00 millió Ft
forgalmi éľték alatti vagyon hasznosítása esetén a.Yárosgazdálkoäásiés ľlnztigyĺ Bizottságjogosult döntést hoznĹ

Az onkormtnyzat tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának
feltételeiľől szóló 35l20I3. (VI. 20.) önkormányzati iendelet (a továbbiakňan: Rendelet) 2. $(1) bekezdése éľtelmében a Képviselő-testület (a továbbiakban: Kt.) _ a rendeletben
meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szerint _ önkoľmaĺryzatibérbeadói döntésre a
Yźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel, továbbá abérbeadás módját a 7. $(1) bekezdés a) pontja határozza meg, amelynek éľtelmében a helýiségeť csaĹ versenyeztetés
alapján lehet bérbe adni,ha a beköltozheto forgalmi értéke eléri vágy ńeghaladja a 25 millió
forintot.

A Rendelet 12.$ (3) bekezdése éľtelmében a határozat|an idore szóló bérleti szerződést 30
napos felmondási idő kikc'téséve] kell megkötni, amennyiben a béľbeadásról szóló d<intés
meghozatalakor ettől eltérő rendelkezés nem születik.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apjan a leendő béľlő a bérleti szerzódés megkĺitését
megeLőzően köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget ovaaekent
megfizetni, valamint a 17. $ (4) bekezdés a|ipjan kozjegyzó elott egyoldalú
kötelezettségvállalásinyi|atkozatota|áími.

A Képviselő-testület 248l20L3. (VI. 19.) határozatának (a továbbiakban: Kt. határozat) 3l.
pontja értelmében a béľleti díj mértékéről és megfizetésének ütem ezéséto|, vagy bármilyen
más bérleti díjat érintő kéľdésben bérbeadói döntésľe van szüksé g, a bérbeadássł megbížott
vagyonkezelő szervezet javas|atźra az onkoľmányzat Tulajdonosi/Béľbeadói jógokat
gyakoľIó bizottsága jogosult dĺinteni.

A Kt. hatźltozat 20. bekezdés b) pontja értelmében a helyisé g áta|akítása vagy felújítása miatt
helyiségbéľ átmeneti idosza|<ra, amig az.. akadá|y fennáll, a bérbeidassal megbízott
vagyonkezelő szetvezet javaslataľa aZ onkoľmányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jógokat
gyakoľló bizottsága döntése alapján különcjsen az alábbi jogcímeken legfetjebb 50 %-ka|
csökkenthető, ameĺľryiben azok nem az onkoľmanyzat felelőssegi körében merulnek fel.

A Kt. határozat 23. bekezđése éľtelmében, ha iĄ bérbeadás esetén a helyiségbérleményben a
korábbi használattől eltéľo tevékenységet kívánnak folytatni, abérlő áhů fi;lgondo bérieti díj
ĺisszege átmeneti idószaka legfeljebb 50 %-ka| csokkenthetó, eĺmek mértékéről béľbeadássai



megbízott vagyonkezelő szervezet javas|atára aZ onkormányżat TulajdonosiiBérbeadói
jogokat gyakorló bizottsága dönt.

A nyilvános pá|yázat lebonyolításának szabá|yait a versenyeztetési eljáľásokľól szóló
47/2015. (il. l9.) Képviselő-testĺileti hattľozat (továbbiakban: Veľsenyeztätési Szabá|yzat)
tarta|mazza, me|yet az onkoľmányzat tulajdonában á||ó vagyonelemek hasznosítása és
tulajdonjogénak átruhtnésa esetén a hasznosító és a tutajdonj ogot szerző személyének
kiválasztására kell alka|mazni. ha a veľsenýárgya|ás taĺása jđg 

',iaaly 
abpjankote|ező,vagy

a tulajdonosi jogkörgyakorló előírta, hogy a vagyonelemet versenyeztótési eljarással kJĺl
hasznosítani vagy a tulajdonjo gát ttruházni.

A Versenyeztetési SzabáIyzat III. Fejezete a|apján történt a pá|yázat. bontása, a páIyázati
aj ánlatok eI bíľálása és az ehhez kapcso lódó i e gy ż1uonyvek elkéśzítése.

Fentiek a|apjánkérem a Tisztelt Bizottságot, hogy dontését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

.év. (...hó....nap). száműYárosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatźrozat:

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII. kerület, Baľoss u. 112. szám alatti,354g1l0ly36 hľsz.-rĺ, 208 m2
alapteľtiletű, utcai bejźlratll, fĺjldszinti, Ĺĺres, önkorményzati tulajdonú nem lakás cé|jara
szo|gá|ő helyiség bérbeadásĺĺr a, az 7O8O120I5 . (X. 1 9.) számu VPB határo zat alapjánkiírt
nyilvános p źtly ázatot éľvényesnek és eredményesnek nyilvanítj a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatĺĺridő: 2016. máľcius 7.

2.) megá||apítja, hogy apá|yázat nyertese a DGP HLINGARY Kft. (cég1egyzékszám: 13-
09-174040, székhely: 2724Űjlengyel, Hernádi dűlő 5.).

Felelős: Józsefvláľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatfuidő: 2016. március 7.

3.) felkéri a lőzsefvárosi Gazdálkodási Központ ?Ít..ta Budapest VuI. kertilet, Baross u.
112. szám alatti,3549|l0lN36 hrsz-tl,2O8 m2 alapterülettĺ, utcai bejáľatú földszinti, üľes,
nem lakás céljára szolgá|ő helyiség bérbeadására kiírt nyilvános pá|yázat nyeľtesével, a
DGP HUNGARY Kft..vel való bérleti szerzodés megkötésére,-hatáĺozatlan időre, 90
napos felmondási határiđő kikĺitésével, kiskeľeskedelmi élelmiszeľüzlet, zöldség-
gyiimölcs, alapvető- és reform táp|á|kozási élelmiszerek forgalmaztsa,kozérzetjavítók ěs
étľend kiegészítők énékesítése (szeszesita| fotga|mazás nélkül) tevékenysé gek cé|jára, a
béľleti jogviszony első harom hónapjában 117. 500,- Ft/hó + Áľa ňé"l"ti díj +
közüzemi- és különszolgáltatási díjak osszegen' a 4. hőnaptől 235.000,. Ftlhó, + ÁF.A
béľleti díj + közüzemi- és különszolgá|tatási díjak összegľe emelkedik.

Felelős: Jőzsefvárosi Gazdálkodási Közp ont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatĺáridő: 2016. mĺíľcius 7.

4.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľület, 3594Il0lN36 helyraj zi számon nyilvántaľtott'
Budapest VIII. keľület, Baľoss u. 112. szám a|att ta|á|hatő, 208 m2 alapteľülehí,
önkormĺĺnyzati tulajdonú, üres, utcai, ftjldszinti, nem lakás. cé|jara szo|gá|ő helyiség
fe|i$ításához.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási Közp ofi Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. maľcius 7.
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5.) a bérlőnek tudomásul kell vennie, 
loq, a felújítások tekintetében bérbeszámítással nem

,1ľi, ;;.'}'liä:ääff :'äľ:ľi?i.x;:k1'ď;,řr s emm i l ye n ; o g 
"ň"n nem kérh eti a

il:[iäo' ł1ž: ffi.''''ľ;' " 
o" dás i K özpo nt Zrt. v agy ongazdál ko dás i igazgatőj a

6.) a jelen hatfuozat.3.) pontja szerinti bérleti szerzódés megkötésének feltéte Ie, hogy azonkormĺínyzat tulajdđnauán áilá.n"m lakás céIjari-szo.lgáló helyiségek bérbeadásánakfeltételeiről sző1ő..3-5/20t3. ĺvĹ zo.l onkormanyźuii,"na"l"t lą. $ ĺzň"kezdése alapján3 havi bérleti díjnak megĺeleio-áv.aae\ ."gfi,';ř;et, 
'ulumin 

t a |7, $ (a) bekezdése
ť:ľ,,ä':i?:gyzo 

elott.iyolaaj kcitelezettiégv al^ia,i"'li;;.k"; aĺłírasát váIla'ja a

il"j,:fi;. 
,,:ł,';i;:]ď Gazdálkodási Kcizp ont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja

A döntés végľehajtás át végző szervezetiegység: Józsefváľosi Gazdálkodási Kĺizpo nt Zrt.A lakosság széles kcĺľét éňtő dĺintés_ek esetén javasla ta aiozzététel módjáranem indokolt hirdetotáblán 
- .. 

honlapon

Budapest, 2016. február 29. V
Kovács Ottó

v agy ongazdálkodás i igazgató
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Pá|yázat bontás i jegyz(Íkönyv
amely 2016. januáľ 74-én, a Jrízsefváľosi Gu"on.ľ:gi., Központ Zrt. hivafalos
ľ'ľj:ąíľ"ä"É.".ili 

u.ľu;ä.; vnl. ł"itil"T"ř.íl 
".',1 

z. oe^-trř^nĺinkoľmányzafit"pä.ol"ä.;ř'ff L'ľ}Í:,"""Jä:đill-ŕjľ;ł:'ilľí.3;;íil.ffi ŕJ:ľ,^,r,,",,eševel
Jelen vannak:
A jelenléti ív szerint.

A pá|yénatbontó bizotts ág tagtr ai :- Maľkó Tírnea a palyłzit.łt l"uonl

äiff'gÍř::;;ir;Í^=n.#jxäí;1.}"1[ff'l,céľľ:á*odásiKözpontZľt.Helyiségtséľbeadási l.oaä .is'žä:;;;i,^,^:|!j.:Ti*il:ä,ľJ:lnu"oási Központ Zrt. Helyíség

. 
ľJ'ä:ä:'J,ľ'.'ä,['äĺäí.igłł",,^,o,ĺ c*,JářJäi Központ Zlt' jogiképviselője, 

a

#il}ľ'lffi;:,ťł{ł:ri?"ä:x,?íäľĺä-:,ľ.1i#,-,:ä:3:abizottságülését.FelkérÍBalog

ftäiiffiŕ lläÍ:ľ 
ŕ:::##::ľäľ:?::szereplő 

adatokat' Apá|yázatkiírója a BudapestGazdłáIkodási Kozpont Zrt. -.lKormiányzat' Ą ptiyázat rcuäíyäiĺ.ôäľ ĺozsefua,osi

!ľiľł'Tlu 
jäľ*.,í.ľľ.1T,",L*ffi 

;"Jéiäfiffi T,.]!!,ľ,n,,u,Képviselő-teshilettulajdonát képezo nuauffi,v'íŕii".o'., , 354g1/O/Auu.T^'1?) 
ł,.aÁ" aJíŕ,. a|apján aBudapest Viiĺ' Bu.o,s u. 1 12. .,a' áiutĺ, 

'í9sÁ:c.łl^effit,ä.'ľJľonl.,Ímj*iéi.,{*t;
nem l akás c éIj ál. a szol gáIó Ĺ;;; ň;ö äĹeaaasu 

"yl 
l 
"aľ" š . gi'tn.aui o. pátry ázat utj án.

y:iśľ"T;,:i:;::,^ffi łä1ľÍí',1,ľ'nľ 
ásban rögzno: 

ľl]:,"Iek teljesÍtése mel]ett amegvásáľoltpáIy:áiatidokumentá 

",u ^n^íi,łł^yazat' 
egyéb fe]téte]eit, 

^ź-^ii,luu"vó á]ta.

#ľx ;i,:ľ:'?i,::ľ#:J,äifftételi 
eijáľás nyiivános: 

3 sjfoó a páJyázatifelhĺvást

ii'ł,!í.lÍľ.-mĺ'tľ"'.ĺĺ* j*1í:t"äj:T."ľ#*3{łłĺľé:?"':ĺ.-:.,'ľ;ľ
valamint aPo\gárme''.'ĺ Híuuäi'.äľ',*'.ntes hiľdeté,, *,u,.|1T,1.iľodájának 

ľ'iä"'o,auu:an,
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Cĺm Hľsz AIapteľiitet
m2

Fekvés Rende|tetéi Minimális
nettó

bér|eti díj

-lĽŕ/hó)

AjánIati
biztosíték

(Áľes

- 
összeľ)

rJaľoss u.
112.

3s491/O/N36- 208 fttldszinT üzlet f Il,.467,-
Eĺ

805.óB9,- F.

Markó Tímea',-T.:1,^1o.*y az ajánlatbenyújtásának határidej e.2^|16.januáľ 13. l1 30 ora;:I"f',o'TillĘ [?ää,:"J,,':*'ĺľä".aJltäääJ.iä''*. Zrt' l*83Buaapest, Losonci u'

Markó Tímea isme11i.1ovábbá,hogy 
Kiír.ó, kikötöttę' hogy,a helyiségben nem végezhető a

Képviselő-testĹilet 248/20đ."čii.,ř;;,)u.o l*'á;;;;iá""ř,8' p,onqu szerintí 25 o/o-osbéľleti

$!,*ĺ*ľru:no,u, 
ill"iu! 

''i*á"".' int".,,"f ;;;Id;ä, (internet ua,ezo,call center,
łaZ uyen tevékenységľe vonatko zó ajánlatotKííľó érvénytelennek nyilvánítja,
A fenti helyiségre vonatkozó pá|yázatidokumentációt egy cég vásáľolta rneg.
Hataľidőben a Budanest VJII' kertilet,35ľ::/:/ł/,36 heiyrajzi,.szanlalatt felvett, a BudapestľJľ;'Ę::T'äľä!;:äł,?*:;ffi"!i::ł',ff 

,ł;:,:#::ä.;fi l''uresneml"ŕe,"äl:*"szolgáló
i.)

DGP HUNGARY Kft. (cégiegyzékszám: I3-09-l 74040)
f724 ĺJi|ęngyel, Flemádí dűlő 5.

Ajániott nettó bérleti díj (Ft/hó): 235.000,-Ft

határozatlan id,ő

kiskereskedelmi- és vendéo|ĄĺĄ ŕal,A|.^_-. ,

kívánfoľgalmazni 
vendéglátó tevékenység, szeszesitalt nem

Egyéb vállalások: nincs

ApáIyáző a bér]eti szeĺződésre vonatkozóa nazaiábbiakka]torténőkiegészítéseket 
kéľi:" a felťljítás idejéľe 3 havi bérletĺ díjmentesség. ťelmondási h1ĺĺri|.ő 90 napon,.'neno megállapítása. 

řĺ",*3Ťťłłľ;;,ľł,::ľa1iny fizetésetol l<irtenő mentesség, nrivel kül<jn szętződést

Ä pályźzatbontáson a pályćuőképviseiője nem jelent meg.

A pá|yazat bontó bi;

L;:r:",^ť:ýľJä'':,:ii?trŤä"'ľJľ',ľäľoä'"?lä,^ł,łł,::ł'::Tl'',.ffiT,ťx.Jľ,:,'ľľ

Ąánlattevő neve:

Székhelye:

BéľbevétęI idotartama:

Tevékenység:

N //
Ĺ,,.',:,' //

'/ //.v
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3

Apályazat bontó l .

ł:ĺffi J**ä':LxľT:"ľIä:L::#?*,i;ľT'il:ľ;lľ:ľ3iĘT[xł.'il:'.i,.:::;iľ^?;:
*"ffľŕ:T :;i::",:;łł:ľ,::,äľ:ĺ ;#iŁ"*:ľ'""ä"frľ,J:ľ".idĺíszakáľa tekintettęl a helyi

Markó Tímea .I-:ľcj^u: hogy aján|aÍtevcĺt ajánlott, téľtive'

i1ffi'ľľ'H;:l-ľi''Jfríu*ä-..t* 
| 

^;"^j:;;;;,,"'..il'"o""uľ,xĹ]"äi',ił '"#"*:ffi;

üäľ*:::ä,ď;ŕ:xľ''"'il"TJ*ľ^ł"::'1ľa.*ľľłľT;-ľ*?,;*ä*ľäp:',"}j?'',í ,^"i^ixľŕä#'.'1'ľ.ffjoll.l'"*oá..ä.äi'*y,'19*, uugy nem teljes kcjnienmĺnőiti], ě; 
^;u,;n,^t további ,u,'ł* ľäľ"":iľJ:",:*. 

napját to*o äi,äil;:nýelennek

A Budapest VIII' kenilet, Baross u. 112. s'zám.a|atti,35491/0/A/3.6 
hrsz-ú 208 m2 a.lapteľüIetűäľJäffi .JäÍ*ä''.ń'"bo:*:l,ł'tHff 

#;ffi íJĺ";,aryezat.luĺ.aláš j""ŕnu,u,,o.;.,

ľJ'.ľtfa a pá1yázatbontó bizottság einöke a fenti helyiségľe vonatkozó páIyázat bonto

k. m. f.

Markó Tímea fuodavezető
a páLy ázatbontó bizottság elnöke

Dr. Keľény i Gézarigyvéd
;egyzőkönyv hiteiesítő

r,ł;/, g



Je|enléti ív
ame|y 20|6. január I4-én, a Józsefvárosi GazdáIkodási Kiĺzpont Zrt. hivata|oshe|yiségében készült-a fenti 

"ĺ'n.nlĚuäiinkormány""ii^i"l"ia,nri üŕes n"m lakĺs céIjára
ixii,i:*'.T:Iyiség 

bérleti iogĺiaĹ megszeľzéstvel kapcsolaŕosan kiíľf nyi|vános

Maľkórĺm
bizottság elnöke

Balog**á
túa

Dľ.Keľényi
bízottság tagja

,ŕ
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ÉnľÉxBrBsI JE GVZoxÖNYv

Készĺi|t: 
Ĺ3lĺ;ji?I'fl l-;:ä:ľľľŁää*""1sefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt, (I083Budapest,

Tárgy: Budapest VIII.' Baross u. ll 2,, 
2z7n a|atti, 3549I/0!ł/36lrctyĄzi számon nyi'vántar.tottüres önkormányzati tuĺajdonri l',.ĺyisegll,ui"ííi"aiu,l,iinnyilvános 

pátyázatértékelése.
Je|en vannak: jelenléti ív szęrint

ilä:i#:]"ó"Ł'J.'ff:H, .pá|yázati 
kiírásban szereplő adatokat. A pá|yázat kiíľoja a Budapest

A Budapest Fővłĺľos VIII. KeľÜlet Józsefvárosí Önkormányzat Képviselő testület Városgazdálkodásiés Pénzĺigyi Bizottság l0-s0/2015. ĺi*l.p j ;;;;';;;,;;:,#, a'apján-a pá|yálzat"Jiu, u tulajdonátképező Budapest VIIĺ., 3549lloip,Äi n"lv:,u1.i ,Á^-ů;äj";n' a Budapóst VIII., Baľoss u. ll2.szám a|atti,208 m2 a|apterÜletĺi' u'"* á"t"iľ á,>,^*;;il;il 
1e.1 

l{1s céIjára szo|gá'óhelyisés
*iäáľtľ;iJľ:"-]"iľř,ľ'd'|;;;;jyá' at atjái, A ",i;,íňij; bérleti díj 2It.467,- FtJhon Áp.Ä
Kíít.o kikÖtötte. lroĺ!] a he|.vĺségben nenl v,ége,zh.et(i.-a Képviselö-testÍilet 248/2013.(VI. l9.) szímťl

ľ,iä'',:,'::11,.,1'ľ""Jľl1n''.u;''-:]ĺäĺiľ'ľl;gjľ*ľ-',]i[" 
,un"'u, il'etve ny)luĺnos 

'internet

Az ilyen tevékenységľe vonatkozó aĺĺnlátot Kiíľó érvjnytřienn"k nyilvánítja.
A fenti határozataIapjál.l elkészítésre keriiĺt a he|yiségre vonatkozó.páIyázatikiírás, amely kozzététe|rekeľtjlt a Budapest Józsefvárosi Ö';k';;ny,at Polgáľľnesteľi-Hivatálb""' 

" ŕ;,;;;;;os hon|apján(tvrvrv..iozs-efvalos.hu)^ valamin, u Jo.,efváros] cä'jłl."aa,i ŕ;;d; 
*,ž;. 

honlapjánfuuktsĺlju!.o, és,a. BLłc|apest vlll.' Ĺosorl ci u.2.,,e.n uiatti iroda hiľdető táb|áján,valamínt aĹ1äľ*ľĺTä'"ä??:äĹ.": F"'*;e]ieri l'ivatal kil;il;;*s hirdetési felti|edň, va|amint az

A pá|yázati felhívás 
^,!ó?:{:?:"s Ĺrjság 20l5. december l0-i számában,került megjelentetésre.A pá'|yázati cĺokumentácio20|5. a""""iu"' II-től.volt,n"*u'".ii-,ató, a beadás iłauriaazol6. január

J3;,]j;ľ'3,,^u,,1Zľ*,łio11"i'|;i.,'?';;:,l,eł t.e.t",e,án.il'"iř.iä",., 2016. janui íž. a páIyźuat

A Kiíró kilĺĺĺtÖĺte. hog-v a heJ},isé.qben neln végezheto a Képviselő.testĹilet 248/20|3.(VI. |9.) számil|laLározatának 8. poll-tja szerĺrlti 1s ił"-á,ł béljeti dij Ĺ;äJ,lňX,un,,u,i'letve nyilvános internet
łäjffiľlľt ĺ;ľä[:,i:ä1?-i1lůT|i;'''o, '.uek"ny.,oe. 

;'_;';' äJ*;";ä; vonatkozó

A fenti he|yiségre vonaÍkozó pá|yáratidokumentációt egy cég vásáro.ta mee.

A határidőben beéľkezefi aján|atok száma: l db

Az aján|at ľiivitl ismeľteÍése:

l.) Ajánlattevo neve:

Cégsegyzekszám:

Székhelye:

DGP HUNGARY KfÍ.

t3-09-t?4040

2724 Új|engyel, Hernádidű1ó 5.

,Ą'jállIoľt nenó bér.Ieĺí cĺĺi (Ftlhó): 2:]5.000'.Ft

i
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Bérbevéteľ időtartama:

Tevékenység:

Egyéb vá|la|ások:

hatáľozatlan idő

k iskeľeskedelmi élelmisz e.rúz|e|zti|dség-gyümö lcs,a|apvető-ésrefoľmtáo|ál|,koz'sié|;ľ*l'?-tĚ[f 
orgalmazása,

tr::;:ĺ;:#:,:;ů',Íľ*;ol.i"ge.'Ĺők 
jn jř!,ie,.i.'".'".-ĺiäl

A pá|yáző a pá|yázatbontásoll neln jeĺent meg.

A2016.jantlár |4-i pá|yázat bontásijegyzőktĺnyvben ľögzítés,",k::Yl.l hogy apál|yázó azaján|atbannem csatolta be a llelyi aclókról szó|ó'i{azolä,,, ä N*',"f;-alä e,va'l',i,łí"řső-,|^ł,á| nem régebbi
ígazolását. a páIvázati anyag lrem k..řlt,b.s,ám"'á,;;,-;;'äšs'ze1ĺ1;,.. e u""tJTizotsag felkéneľÍ:?;ffi#t','ä"tilĺ"*ł;ľ::ĽT::,ť,.',''"J#*j'-?.í*Tlyiségben végzendotevékenységet,

ä''i:T,""1lÍäľffĺ:'ĺ1,;i:,.[iľäil"Í.]ł"ŕlL1;,ĺä1x;,ľ napján kelt tértivevényes levélben

Á DGP HUNGARY.ĺft u hiányosságokat határidon belrjlteljes körűen pótolta, azza| akiegészítésse',ľfl iľ?;'":ij: ;liití,oľ.1ĺ[lľ;:H'J3;Ł1"[:;j#il1ä* nem kér, 
^.o,uui'^*t"hijítás idejéľe

Bľtékelési javaslat: a p á|y á'zatérvényes.

#-'= łjä''i,ffi'Jł :,:#,Í:i;".::ľ;!1,J.?jlxi*u*ľ:::ľ-:*-: Ya;ros.azdálkodási és
éľvényesnek, és eľedmény"'n.l.,l,-Lłllauuisorľendet jauu,ą1ľu'nos 

páIyázatot nyilvánítsa

l.) DGP HtINcARy Kfr.

A leglobb ajźn\atľa vonatkozó javaslat.indo'\:i: A. .palyazati kiíľás alapj źn az értékelésszempontja a lesm1sa;1tu u;ĺr|e1i.díj 
4'beĺyri.itott aiłnaí ahpjána DGP fiuŃcany rĺ,'.

i:lT' ä' li-JľÍiilŁ1Ł ; :'äx;' ľůln ľĺ*ľľktäl j-'et l e n aj á n I attevá' u ol t, am ei y

Eg1'éb tények. körĹilmények: Az opten adatok szeľint DGP HLrNGARY Kft. nettó ĺĺľbevétele
íH,bä,Í ŕľf;:.,# i'-::itä?ĺ.äó io. u.n : . l : q. o9ď 

" 
rt., m ety a|apj tnt esĺĺLui fi zetési

Míndezek tekintetében a pá|yázatértékelő }izottság javasolja a 
, 
Budapest Főváros VIII. KerĹilętJózsefvárosí ollkoľmállyzai Képviselő-testiiletének, h-ogy 

" 
ruJ'ĺ hilyi.eg ue.beadásáia kiĺĺt nyílvánospáIyázatot nyilvánítsa eivenye.slleŁe' .'"ä'j,.y",,,"t, Zíl"pil;;;, ho'v a pá|yázatnyeľtese a DGPľľľ.''ľ'1Íľ;ľž,'"i,l'ffirľľ*ľś;;1*ľ#'.ĺíť:ä,f1äľŕľilľ':ľŕJÍä*Rözpont

I

ĺl-,.<Ą-/
ltš .a'

Ą4



ľf,ä::ľ:i ?:;,ł:* 
egyéb észrevéte| nincs, az értéke|és vezetője az értékęlést 20|6. fębruár 08-án

K.m.f.

. dr, Kerén yĺ ceza.
3egyzókönyv hite|esítő

jegyzőkönyvvezető

/c,,í7

Ąz



Jelenlétĺ ív

amely 20l6. februáľ 08-án, a Józsefváľosi Gazdá|kodási KözpontLrt. irodájában készült, a
Budapesŕ VIII. kerület, Baross rr. 112. szám a|atti önkormányzati tulajdonú iiľes nem lakás

cé|jáľa szo|gáló he|yiség bérbeadásával kapcso|atosan kiíľt nyilvános pá|yázatának éľtékelese

Maľkó Tílllea a pá|yźnatértéke}o bizoľtság elnöke

B al o g Eľ i ka a p á|y ázatérté ke l ő b i zoĹ"ts ág taga

Dr. Kerényi Géza Ĺigyvéd' a pá|yázatéĺtékeĺő
bizoťtság tagja

l
,/
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2. számú nrellék}et

nem lakás
Budapest VIII., Baross u.1L2. szám alatti,35491/0/A/36 helyľaj zi számil

céIjáľa szotgáló he|yiség bérbeadása.

Je|entkezési Iap
jogi szemé|yek és egyéb szervezetek számára

Cégnyil vántaltási/nyi l vántartási
száma..

Adószánra:

Bankszánrlaszánla:

Budapest.,2o.ĺť. rł. .4.{
ł-7 I, ĺ, ĺ'lňĺ^{''
':*ľ.!::"-}-
cégszeł.u aláíľás

'ot

t L -ć. t |zv96az : Węzsopv.9 
9lnp |pęuJaH .lsÁEuelín 

ľ,Z'4y tue6unH d9C

/,e 
^ 
... ą

;p"í,'t",.,ł,ĺĺ," ĺ/
2 Meghata|mazott esetén - ,zĺv "/*,/o,."u,, na-,
,!.ću.ĺ,ł". ,,l.o,7łł l// đ1ł|./(ą ôa- 1ęły'ł<'.
",i.u olo / é"u łł.).ł,a-t 

2 /
{--.:/rr,

Jogi személ y,/ szer v ezet nev e.
cégfolmája:

Székhelye:

*3B'2c/3s-ř -loó.4
Faxszáma: t 3{ -r ,/ ĺe - -s ,5-t

ą.c/o. /cfu/a @ ,y',,.=a v,,o;el/. /,.n

21 3,f áz .ts * |ts.ĺ _ 4.(3 - 43

E-maiI címe:

Száĺnlav ezeto bank.i ának neve :

Képvi selojének neve, beosztása:

Meghatalmazott neve2: ľoae ĺ ł ?F,Ż+
r3fto/ 35ł - 2e€ł
.ŕ.3í4 / łao ^ 4E 6-0

E-mail címe: +é/a . Żola/a @ /,,.ła7z.,1'.g7' 4ca

?7 ?,/

2F2 ĺ, Lł J ćr,ą-, 6 ł(ťĹ , ,4€2 ,.l2/ /2l7 au2ď 5:

43.Ô 3 - .t7 4c/ĺo

fz 3,, 42 -rs .ť?

.łl/1 Cłl€DiT
ĺlćĺoł ło9í p6c ł ccoeoe (é- 33 .LZ oo> ćĺ

-4' I.f k./ c Z3/s2T/ě,,ĺl

hV



3, számú melléklet

Budapest VIII., Baľoss u. tt2. szám atatti, 354gt/0lA/36 he|yrajziszámú nem lakás
céIjáľa szo|gáló helyiség bérbeađása.

AJÁNLÁ,TI osszEsÍľo

AlulÍľott. .'',?.é'r ... .ť.ľľ.ł.(.4,ľ. .'Z/l.^'.... .,..'.'.:.'''....(név/jogí
szemé|yl szeľvezet neve) a Budapest VIiI. .2.(z.ęs.ĺ..ę:..''.4-,3'.:,{'ł ,źa^ alatti.ę.,t.4.5.'?/9L#./ł€ lle|yrajzi számu n"* luká, céljára szolgáló helyiség bérbeadásáľa kiíĺpályázatľa ajánlatomat az a\ábbiakban foglaionr ösšze:

Nettóhavi béľleti díj aján|'aI.: . ..2'ź€,'ę.ę-.-'... ....'......Ft

Béľbevétel idotanama* : határozatlan / hatátozottido: '.. '.. . ...év

A béľbevéte| céIja/ helyiségben végzendő tevékenység:

ł:,ĺ. :./.ą<<ę /o.-łá-4:. . . .ę+ . ' . ... H 
".#/2F,,,{:,: 

.

Szeszesitalt {.kír,ánok forgalmazni / nem kívánok foľsalmazní.(Ahe|yiségbenvégeznikĺvánttęvékenységmndelkezníkell.)

E-eyéb válIalások:
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A Cg.í3-09-174040 cégjegyaékszámú DGP HUNGARY Kereskeĺĺe|mi és SzotgáÍtató Kortáto|t Felelősségű Táľsaság(2724 Uj|engyel' Hernádĺ dű|ő 5.) cég 2016. január 7. napján hatá|yos adatai a kcivetkezcĺk:

|. Cégformától függet|en adatok

Cégkivonat
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A|ta|ános adatok
Cégjegyzékszám: 1 3-09- 1 74040
Cégforma: Koĺ|átolt feĺeĺcisségű társaság
Bejegyezve: 2O1Ol09t2O

A cég e|nevezése
DGP HUNGARY KereskedeImi és Szo|gáĺtati Kor|áto|t Fe|e|ósségű Társaság
Bej e gyz é s ke I te. 2o1 o /09120 Kozz étév e : 2o1O ĺ 1 o tO7
Hatályos: 2o1olo9l20,,.

A cég rövidített e|nevezése
DGP HUNGARY Kft.

Bejegyzés keĺte : 201oĺogl20 Kcjzzétéve: 2010t1 OtO7

Hatályos: ?01olosĺ2o .,,

A cég székhe|ye
2724 Uj|engyel, Hernádi drj|o 5.

A változ á s iďőp ontj a,' 2o1 5lo1 lf8
B ej e g y z é s k e ĺ te : 20 1 5 | 02 l 09 Kozz étév e' 20 1 5 ĺo2l 1 O

Hatályos: 2015101 |28,..

A cég fióktelepe(i)
HU.1053 Budapest, Múzeum korút 7.

A változ ás idipontja.' 2o1 5l1 1 106

Bejegyzés kelte: 2016/01 /04 Kozzétéve: 2o16ĺO1 tO6

H atályos: 201 51 1 1 106 .'.

HU.1073 Budapest' Erzsébet körÚt 30'
A változás idopontja: 2:o1 5ĺ1 1 /06
Bejegyzés Re|te: 2016/o1 l04 KozzéIéve : 2016B1 tO6

HatáIyos: zo15l1 1 106 .'.

HU-1097 Budapest, Mester utca72.
A váĺtoz ás idipontj a : 201 51 1 1 |06

Bejegyz é s keĺ te : 20 1 6|o 1 l 0 4 Köz z é téve : 2016 ĺ01 / 06
Hatá|yos'' 2015ĺ1 1 |06 .,.

HU-1077 Budapest, Riraly utca75.
A változá s időpontj a'. 2a 1 5| 1 1 106

Bejegyzés kelte : 2016101 l04 Kozzetéve: 2016/01/06
Hatályos: 2o15ĺ1 1 ĺ06 ...

HU.1133 Budapest, Hegedĺis Gyu|a uĺca 89, A. ép.
A változ á s időpontj a: 2o1 5| 1 1 |06

Bejegyzés kelte.. 2016101 lo4 Kozzétéve: 2016101 t06
HatáIyos: 2015111106

7t2.

7 l.ł,

7ĺ4.

/
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7ĺ6' HU-1132 Budapest, Váci út 36-38'
A változás ĺdöpontja.. 2o1 51 1 1 to6
Bej eg yz é s ke lte : 20 1 6101 | 04 Ko z z é téve. 20 1 6/0 1 /06
H atályos: 2o1 51 1 1 ĺ06 ..'

7|7. Hu-1182 Budapest, Kirá|yhágo utca 8,1 '

A v áltoz á s idő p ontj a : 201 51 1 1 to6
Bejegyzés kelte : 2016|01 ft  Közzétéve : 2O16t01 tO6
Hatályos: 201 U1 1 106 ...

8. A létesítő okirat ke|te
811. 2010. szeptember 16.

Bejegyz é s kel te : 20 1 0 ĺogl20 Ko z z é tév e : 20 1 ot 1 oĺo7
Hatályos: 2010ĺ09ĺ20,,,

Bl2. 2010. szeptember 27.
Bej egyz é s kelte.' 20 1 0 | 1 0 ĺ26 Köz z étév e : 2O1 O / 1 1 | 1 1

Hatályos: 2010110|26 ..'

ł,)
$: , 8/3. 201 í. április 8.

Bej egy zé s kelte : 2o1 1 l 04122 Rozz é té v e : 2o1 1 to 5t 05
Hatályos: 201 1 /04|22'..

Bl4- 2012. november 29.
Bejeg yz é s kel te : 20 1 3l0 1 lo7 Koz z étéve : 2o1 3 l O 1 t24
HatáIyos: 2013101 /07 .,,

Bl5. 2013. május 27.
Bejegyzés kelte : 2o13|07 l01 Kozzétéve : 2Oi13/O7 ĺ1 8
HatÉllyos: 2013107 /o1 ...

8/6' 2015,január28'
Bejegyzés keĺte : 2015ĺ02|09 Kozzétéve,, 2o1 5lo2l1o
Hatályos: 201 5/02lo9 .''

817. 2'015. november 6.
Bej e gyz é s kel te : 20 1 6101 l 04 Koz z été v e : 2O1 6 t o 1 /06
Hatályos: 2016101 ĺo4 ...

902. A cég tevékenysége
9142. 4638,08 Egyébé|e|miszernagykereskede|me

Bejegyzé s kelte : 2013|06120 Kozzétéve : 2O13lO7 /O4
HatáIyos: 2013|a6l20 .'.

9ĺ43. 4721 ,08 Zcĺ|dség, gyümö|cs kiskereskede|me
Bejegyzés kelte : 2o1 4109ĺ01 Klzzétéve : 2o14tog|o2
Hatáĺyos: 201 4l09l01,..

9ĺ44. 0111 ,08 Gabonafé|e (kivéve: rizs), hÜvelyes nÖvény, o|ajos mag termesztése
Bejegyzés kelte: 2o1 41 12130 Kozzétéve,. 2O1 5ĺo1 to1
Hatályos: 2014l12|3o,,.

9ĺ45. 0112,08 Rizstermesztés
Bejegyzés kelte: 201 41 12l3o Kozzétéve : 2o15|O1 tO1

Hatályos. 2014/12130 .,'

9146. 4729 ,08 Egyéb éIe|miszer-kiskereskede|em
Belegyzes kelte: 201 4ĺ12130 Kozzéteve : 2015lO1 tO1

Page f oť 7
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Hatá|yos: 2o1 4112/30,..

9147 ' 1032 ,08 GyĹimo|cs.' zcildséglé gyártása
Bejegyzés ke|te : 2o14|12ĺ3o Kozzetéve: 2o1 5ĺ01 |01

Hatályos: 20,|4ĺ12l3o .''

9/48. 5221 '08 Szárazfo|di szá||ĺtást kiegészíttĺ szoĺgá|tatás
Bejeg yz é s kelte : 20 1 4/ 1 2/3o Köz zétév e : 20 1 5 l 01 l o 1

H atályos: 201 4l12]3o ...

9149, 4636,08 Cukor,édességnagykereskedelme
Bejegyzés kelte : 2014ĺ1?|30 Kozzétéve: 2015101 l01
Hatályos: 2014l12l3o ...

9/50. 0113,o8 Zo|dségÍé|e,dĺnnye,gyokér-,gumÓSnovénytermesztése
Bejegyzés kelte : 201 41 1 2ĺ30 Kozzétéve : 2o1 5lQ1 lo1
Hatályos: 2014|12130 ...

9/51, 1039,08 Egyébgyümölcs-,zöldségfe|do|gozás,-tartosítás
Bejegyzés keĺte: 2a1 il Pl3o Kozzétéve: 2ü5ĺa1 l01

'. HatáIyos:2o'|4t12t30 ...

9152. 8292,08 Csomago|ás
Bej eg yzé s ke|te : 201 4 l 1 2ĺ 30 Köz z é tév e : 201 51 0 1 l 0 1

H atályos: 2o1 4ĺ'|2ĺ30 ..'

9/53. 4637.0B Kávé-,tea.'kakaó-,fŰszer.nagykereskede|em
Bejegyzés kelte: 2o14l 12l3o Kozzétéve: 2o15l01 l01
Hatályos: 2o1 4ĺ12l3o .'.

9154. 0121 ,08 Sző|őtermesztés
Bejegyzés kelte : 2o1 4ĺ 12130 Rözzétéve : 201 5101 t01

HatáIyos: 2o1 4I12l30 ...

9/55. 4781 ,08 É|e|miszer' ita|, dohányáru piaci kĺskeľeskede|me
Bejegyzés kelte : 2o1 4l12l30 Kozzétéve: 2015101 ĺ01

Hatályos: 2014112t30'.,

, ] 9/56. 4639 ,08 Éle|miszer' ita|, dohányáru Vegyes nagykereskede|me
Bejegyz és ke ĺ te : 2o1 4 | 1 21 30 Koz zétéve : 201 5 lo1 ĺ 0 1

Hatáĺyos: 2o14l.|2ĺ30 ..'

sl57. 0122,08 Tripusi gyümcĺĺcs termesztése
Bejegyzés kelte: 2014/12|30 Közzétéve : 2015lü |a1

Hatályos: 201 4| 1z30 ...

9/58. 4782,0B Texti|, ruházat' |ábbe|ĺ piaci kiskereskede|me
B ej eg yz é s ke I te : 2o 1 4 ĺ 1 21 3o Közz é téve : 20 1 5 l o 1 ĺ 0 1

Hatályos: 201 4/ 12/30 ...

9/59. 4617 ,08 Élelmiszer, ita|, dohányáru ügynciki nagykereskede|me
Bejegyzé s kelte : 2Q1 4ĺ 1 2|3o Klzzétéve : 201 5101 l01

Hatátyos: 201 4l12l30 ...

9/60. 0123 ,08 Citrusfé|e terrnesztése

Bejegyz é s k elte : 201 4| 1 2/30 Koz z é téve : 20 1 5 ĺ0 1 /01

Hatályos: zal 4|12ĺ30'.'

9/61. 4789 ,08 Egyéb áruk pĺaci kiskereskede|me

---4v ,..ŕ
,'í '.ŕtZ l-Á./LY
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9/63.

9/64

9t67.

9/69,

9t70.

9ĺ72'

9t73.

9174.
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9/65

Bejegyzés kelte : 201 41 12l3o Közzétéve: 2O15to1 |O1

Hatályos: 2o1 4l1u3o ...

4618 ,0B Egyéb termék ügynoki nagykereskedelme
Bej egyz é s ke l te : 20 1 41 1 2ĺ 30 Koz z é tév e : 20 1 5to1 | O 1

HatáIyos,. 2o1 4l12|3o ...

4711 ,08 EIe|miszer je||egű bo|ti vegyes kiskereskedelem
Bejegyzés Relte : 201 4/ 1 2ĺ3o Közzétéve : 201 5/O1 ĺO1
Hatályos: 2o1 4ĺ12130'..

0124,08 AImateĺmésű, csonthéjas termeszlése
Bejegyzés kelte : 2o1 41 12l3o Kozzétéve,' 2o1 5to1 ĺo1
Hatályos: 2o1 4l12l3o ..'

4791'08 Csomagkrildo, interneteskiskereskedelem
Bejegyzés kelte : 201 4|1 2130 Rözzétéve: 2o15lo!a1
Hatályos: 201 4l12l30 ...

4619 ,08 Vegyes lermékkortj ügynoki nagykereskedeIem
Bej egyz é s ke Ite : 2o1 41 1 21 30 Koz z étév e : 201 5/O1 |O 1

Hatályos: 201 4l12l30'',

4722,08 Hús-' húsárukiskereskedeIme
Bejegyzés kelte : 2o14l12l30 Kozzétéve: 2a1 5ĺO1 tO1

Hatá|yos: 2014l,|2l3o'..

4799 ,08 Egyéb nem bo|ti, piacĺ kiskereskede|em
Bejegyzés keĺte : 2014|12|30 KÖzzétéve: 2O15lO1 tO1

HatáIyos: 2014ĺ12130 ...

4632,08 HÚs-, húskészĺtmény nagykereskedeĺme
Bej egy z é s kelte : 201 41 1 21 30 Kozzétév e : 20 1 5 l0 1 |O1

Hatályos: 2014l12l30,'.

4723'08 Hal kiskereskedetme
Bej egyz é s kel te.' 20 1 4ĺ 1 2|30 Koz z étéve : 2O1 5t O 1 ĺO 1

Hatályos: 2o14ĺ12l3o ...

0125,08 Egyéb gyümö|cs, héjastermésű termesztése
Bejegyzés kelte: 2014/12ĺ3a Közzétéve: 2O1 5ĺO1 tOt
Hatályos: 2014/12130 .'.

4633,o8 Tej.termék, tojás, zsiradék nagykereskede|me
Bej e gyz é s kel te : 2o1 4| 1 21 30 Koz z étév e : 2ü 5 ĺa 1 ft 1
Hatályos: 2o14l12l3o ...

4724,08 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedeĺem
Bejegyzés kelte : 201 41 12130 Közzétéve : 2O1 5ĺO1 ĺO 1

Hatályos: 20,|4ĺ12l3o ...

0161,08 Novénytermesztési szolgá|ĺatás
B ejegyzés ke l te : 201 4 l 1 2ĺ3o Koz zétéve : 2a $ ĺO 1 t O 1

Hatályos: 201 4|12130 ...

4941 ,08 KozÚti áruszál|itás
Bejegyzé s kelte : 20 1 4 l 1 2/30 Koz zé tév e : 20 1 5t O 1 ĺO1

H atálvos: 201 4| 12ĺ3Q .,.

9ĺ71
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9t76

9177

9t78

9t79.
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4725'08 ltal-kiskereskedelem
Bejegyzés kelte: 2o1 4|12l3o Kozzétéve: 201 5101 |01

H atályos: 2014112ĺ30'..

1031,08 Burgonyafe|dolgozás, {artósitás
Bej e g yzé s ke lte : 2o1 4 ĺ 1 2l3o Köz z étéve : 20 1 5to1 |o1

Hatályos.. 201 4l12l3o -.,

5210,08 Raktározás. táro|ás
Bejegyzé s kelte : 2o1 4 l 1 2ĺ 30 Kozz ét é v e : 20 1 5 l 01 t 0.|

Hatályos: 201 4l12l30 ...

4634'08 ltalnagykereskedelme
Bej eg yz é s ke ĺ te : 20 1 4 ĺ 1 21 30 Koz z é t év e : 20 1 5 l o 1 l o 1

Hatályos: 2o1 4l12l3o ...

6u0,a8 Saját tu|a,jdonÚ ingat|an adásvéte|e
Fótevékenység.

Bejegyzés kelte : 2015ĺ1 2lQ7 Közzétéve: 2015t12lo9
Hatályos: 2o15ĺ12lo7 ...

6820,a8 Saját tulajdonú, bére|t ingat|an bérbeadása. üzeme|tetése
Bejegyzés kelte: 2015|12107 Kozzétéve: ?015112109

Hatályos: 2o15l12ĺo7 ..'

A cég jegyzett tőkéje

9/81

11.
11t2

Megnevezés || osszeg Pénznem

Összesen 200 000 000 HUF

A v áltoz á s i dő p o ntj a : 201 0 ĺ 09127

Bej egyzé s kelte.' 201 oĺ 1 0 126 Közz é tév e : 20 1 0 | 1 1 l 1 1

Hatályos.. 201olDsl27 ..'

13. A képviseletľe jogosult(ak) adatai
13/3. Futi Krisztián (an.: Mester MárÍa)

Szü|ete.sĺ ideje: 1 976/02/04
1154 Budapest, Wesselényi utca 13' |. em.6.
Adiazonosĺtó jel: 83984510,1 7
A képvise|et modja: öná||ó
A képviseIetre jogosuIt tisztsége: Ĺlgyvezeto (vezetó tisztségvise|ő)

20.

zvtJ.

21.
21/4.

A hiÍe|es céga|áĺrásĺ nyĺ|atkozal vagy az ügyvéd á|la| e||enjegyzett a|áírás.mĺnta ben.vúitásra kerüĺt

Jogviszony kezdete: 201 01091 16

A változás időpontja: 201 5l1 1 106

Bejegyz é s keĺte : 2o1 6 |o1 ĺQ4 Koz z étéve; 20 1 6/0 1 /06

Hatátyos: 201511 1 106'..

A cég statisztikai számje|e

2295421 3-6810-j 1 3- 1 3.

Bejegyzés kelte : 2o1 5ĺ 12108 Kozzétéve : 201 51 12ĺ09
Hatályos: 2o15l12lo8 .'.

A cég adószáma
Adósz ám : 2295421 3-2-1 3.
Köz,ö s ségĺ a d osz ám : HU2295421 3.
Adosz ám sŕáŕUsza: érvényes adószám
Státusz kez dete : 2u al09l20
A v áĺtoz á s idő pontj a : 2u 5| a2lo9
Bej e gy z é s ke ĺte : 20 1 5 l o2l og Ko z z étév e : 20 1 5 t 02/ 1 0
H atályos: 2o1 5ĺ02109 ...
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32.
32t4

3215.

3?ĺ6'

32n

32t8.

32t9.

32t10.
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A cég pénzforgalmi jelzőszáma
1 091 8001 -00000065-331 20004
A szám|a megnyitásának dátuma: 2o14lo5lo5.
A pénzforga|mi je|z<5számot az UnĺCredĺt Bank Hungary Zrt. SZABADSÁG ĺÉnt FÓK (1054 BUDAPEjT,
szABADsAG ŕér s6.) keze|i.

Cégjegyzéksz661 [ 01^10-041348

Bej eg yzé s ke l te : 2o1 4 I 05 l 09 Ko zz é tév e : 2Q 1 41 05 ĺ 22
Hatályos: 2o1 4ĺ05109 -..

1 091 8001-0000006s-33 1 200 1 I
A szám|a megnyĺtásának dátuma: 2o14l05l05'
A pénzfoĺgalmĺ je|zőszámot az UniCredit Bank Hungary Zrt. SZABADSÁG ĺÉRl F|oK (1o54 BUDAPEýT,
9ZABADSAG tér ý6.) keze|i.

Cégjegyzéksza,n. L- 0 LĽ j11ľ!-l
B ejegyz é s ke l t e : 20 1 4 lo5 lo9 Ktz z étéve : 2o1 4 lo5ĺ22
HatáIyos: 2o14lo5|o9 ...

1 091 8001 -00000065-331 20028
A szám|a megnyitásának dátuma: 2o14lo5lo5.
A pénzfoľga|mije|ziszámoÍ az Unioredit Bank Hungary Zrt' SZABADSÁG ĺeRt F|oK (1054 BUDAPE]T,
9ZABAD9AG ŕér s6.) kezeli.

Cégjegyzékszá'' l- j]jo-ľ] J4B-*..]

Bejegyzé s kelte : 201 4l05l09 KÖzzétéve: 2014 l05l22
Hatályos: 2aAl05ĺo9 ...

1 09'ĺ 8001 -00000065-331 20042
A számla megnyitásának dátuma: 2015lo1|27.
A pénzforga|mĺ je|zoszámot az UnĺCredit Bank Hungary Zrt. SZABADSÁG ĺrRl F|oK (1o54 BUDAPE;T,
szABADsAG ťér 5-6.) keze|i.

Cégjegyzékszám: [ 01-10-041348 l

Bejegyz é s kelte : 20 1 51 01 ĺ28 Közz étéve; 20 1 5/0 1 /30

Hatályos: 201 5101 l28'..

1 091 8001 -00000065-331 20059
A számla megnyitásának dátuma: 2o15106|17 '

A pénzÍorga|mijelzŐszámot az UniCredit Bank Hungary Zrt. SZABADSAG TÉRI F|lK (1054 BIJDAPEýT,
szABADsAG tér 5-6.) Reze||,-------:-:-
Cégjegyzékszám: !-0l.10-0a13a8 |

Bej egyz é s ke lt e : 20 1 5 l 07 l 1 3 Koz z étév e : 2Q 1 5 l 07 l 1 5

Hatályos: 2o15107 l,|3 ...

1 09 1 800 1 .000000ô5.33 1 20006
A szám|a megnyitásának dátuma: 2015107ĺ03.
A pénzÍorga|mije|zószámot az UniCredit Bank Hungary Zrt. SZABADSÁo ĺÉnl FÓK fi054 BUDAPEST,
SZABAD9AG tér í6.) keze|l'

l----.]-]---

Cégjegyzékszám: |-_01-10-04134B I

Bejegyzés kelte: 2015107 ĺ 13 Kozzétéve: 2015107 l 15

Hatályos: 2o15lo7 l13',.

12001 008-01 537297-001 00001
A számla megnyitásának dátuma: 2o15112/11,
A pénzforga|mi je|zciszámot a Raiffeisen Bank R|' Budapesti Fiok (1054 Buclapest, Akadémia u. 6' j kezeli.

Cégjegyzéksz5'1-| oĺ-ĺo-oąĺoąz 
1

Bejegy z é s ke lte : 2o1 5ĺ 1 21 1 7 Koz z étéve : 201 5t 1 2] 1 9

Hatályos: 2015|12ĺ17 .,.

1 2001 008-01 537297-00200008
A szám|a megnyitásának dátuma: 2015ĺ12ĺ11.
A pénzforga|mi je|zőszámot a Raiffeisen Bank Rl. Budapesti Fi,ók (1054 Budapest, Akadémia u' 6. )keze|i.

*?r
"LĄ

32ĺ11

Cegjegyzékszám I 01-1Q.0410a2
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Bej egyz é s kelte : 20 1 5 I 1 Z 1 7 Koz zétév e : 2o1 5t 1 2| 1 9
Hatályos: 2o1 5l12l17,.'

3U12. 1 2001 008-01 537297-00300005
A számla megnyitásának dátuma: 2o15|12111 .

A pénzforga|mi je|zg9.Éľg!98élff9E9n Bank Rt. Budapesti ŕiók (1054 Budapest, Akadémia u. 6. ) kezeli.
Cégjegyzékszam. ĺ-_oTh.oą ĺ oąź-J
Bej e gy z é s ke lt e : 2o1 5 / 1 2 ĺ 1 7 Koz z é tév e.' 20 1 5 t 1 2 | 1 9
Hatáĺyos: 2015l12l17'..

45. A cég e|ekŕronĺkus e|érhetősége
4513, A cég kézbesítési cĺme: dgphungarykft@9mai|.com

A változ ás időpontja: 20151 1 1 106

Bej egyz é s ke lte : 2o1 6 /o1 l 04 Ko z z é tév e : 20 1 6/01 ĺ06
Hatályos: 2o1 5l1 1 |06 ...

49' A cég cégjegyzékszámai
49t2. Cégjegyzéksz.'' |Jl@J

Vezetve a Budapest Kornyéki Törvényszék Cégbírósága nyi|vántartásában'
A változ ás idôpontja : 2a15la2lo9
Bejegyzés kelte: 2o1 5ĺo2l09 Rozzétéve: 2015102|1 0
HatáIyos: 2015/02ĺ09''.

||' Cégformától függő adatok

1' A tag(ok) adataĺ
1ĺ4. Kiss Béĺa (an-: Lovas Regina)

SzÜ|etési ideje : 1 97 2109 l 30
2351 A|sónémedi, Fő úÍ37|^.
A tagsági jogviszony kezdete: 2o10l09J16
A változás idopontja: 2o12l11ĺ29
Bejegyzé s ke lt e : 20 1 3l 01 lo7 Koz z é tév e : 20 13 l 0 1 l24
Hatályos: 2.012|1 1 l29''.

1/7, Ahmed Sayed Ezzat Husseĺn (an.: Mounira Amin Mohamed)
Születési ideje: 1 97 5l o5l 1 4
Kü|foldi |akása' i|letve tartozkodási he|ve:
EG Madi-Caĺĺo, 107 utca 105.

Kézbesítési megbízott: Karasszon Atli|a (an.: Szabó llona)
1041 Budapest, Szigeti JÔzsef utca 25.|||,em.21 '

A szavazati jog mértéke mincĺsített többségű befolyást biztosit'
A tagsági jogviszony kezdete: 2015h1n6
A változás időpontja: 2o15l1 1 ĺ06
Bejegyzés kelte : 2016ĺ01 l04 Kozzétéve: 2016101 106

Hatályos: 2o1 5ĺ1 1 ĺ06''.

Az lM CéginformáciÖs.Szo|g.éĺa'ta hivala|osan igazo|ja, hogy ezen kĺadmány adatai az i||etékes cégbĺróság jogercĺs
végzésein aĺapu|nak. A cégugyben e| nęm bĺrált módosĺtás nincs folyamatban'

Késztjlt: 2016/01/07 14:15:08. A szolgáltatott adatok a kÍbocsátás idópontjában megegyeznek a cégnyilvántarĺi rendszer
adataival.
M i c ros ec Cégi nfo rm á cĺis sz o lg ált a to

- ,í...-/- L



tIľ. Molnĺir Judiĺ
budapesÍi kozjegyző

TANÚsÍTvÁNY.

I 1049/H/38 12016. sztun'

Én, doktor Molnár Judit budapesti kö4eg-yzo tanúsítom1'h."jy K1:::::i:]n:: 'ľ.tůitľjĺ:ff:
ľ'ffiffi";',;;'";;.o".;"Ił iił.łiďśiiĺ tvtiniszterĺu.ň' Ceginformációs és az Elektľonikus

Cégeljárasban Közremĺtoao szolgaiatatoTi.te.a.,"u cégkivonät adataival mindenben szó szerint

miłe"gy,z'u

Kelt Budapesten, 20i6. (kettoezer.tizenhatodik) év januar hó 07. (hetedik) napján.

dr. MoInór Judit
budapesti kozjegyzĺ5
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al-ÁÉltÁsĺ cĺryĺpnľ,ĐÁĺqv

Á|uIíľoĺt l..Ut.ĺi xľtľszľĺÁi\ (i}ilit:l1lest' Ic,,7(l. ĺ'cbl.tlĺi;. tJ4'. 2ęy.ją neve: MesterMitľia) II54 I}tlcĺa1lt:st XV' kcl.Ĺiĺct. iVcs';...Jl.li' j ur(.íi l-]. I. l;rlclct 6' sr,J'malaĹĺi lakos,mint a DCI} ĺlŁJĺ\-CAItV KcľcsľĺaĺJcĺtili ĺis Szołgĺiltaĺ.ó l(oľlzĺto|t Felelŕĺsségű'í.áľsłság (röviĺIítctt cégłrér,; l}Gl, iiülil$ÁłąY ľ(f,ŕ") iigyvezetŕíje, vezetotisztsĺĺgviselŕÍ.ic a cigel' akkćnt .ic.gYzclit. !ltlgr, ĺ cćg eliĺíl1. clőnyomotĺ vayy

;ffilľ:t,|.;:'*''.'u**c 
aIá. íllcĺrlc ĺbIc a lii.:i:cĺl'tŮĺ a;: ĺÍir[:bi aiáíľĺisommal cgyezően

IJg1,szánl : | 1 t}7 0 ltł / 1 44/201 5

.iiit
łJ

ł:.łl i ri ĺni l'isľ.ti:i n

' :".. . ., i-

ĺĺr. ?.ĺłlĺěľ,4nÍłłĺj Eva

'< 
ĺlz1cľ1'ziil lcll eĺĹes

\-.

A l u l íĺoĺt iĺ ( j:łi eg-t.ziiJ l t.| \,t:t iĹ}s Ĺa ĺlťls í ĺonl. h ĺtl, l ... . -. --
FIJTÓ KR}sZT'|ÁN ĺl}ucĺtľlł..st' l,,}7{i. ír.hlil:i;: t}.ł. ally,iil tlcr,c: j\,ĺcsĹcr fu1áľtu) ll5413tlĺĺapcsĺ XV' jĺcľĹiler. Wc'.;sclćny.i tl,lc::ĺ lj. l. cĺrtclcĺ 6, szánl aiatti Iakos, aki.szemćl;lazonclssilgát ć.s lnoq}.ar áilalnpĺllgĺii'sligáĺ a l.J|.]80-5.t52: számú lnagyart1tlcvr;llcl' míg lakcílnć[ ĺl 9832(l() I ĺĺ,:,ziiltltl lilkcílnct l-rlzoiťl ĺlĺrÍĺlsłigí igazoIványávaligazolĺa, cz| a:/. aláírásí cíľnpćlĺĺłĺlli.t cltiĹrľľi li,liiĺt lĺĺ::łűlc1,'l íľt.ĺi ĺĺ|:í.Áz ü6i;,ĺćl ltliloľll;isuĺ Vcttť a' !'tir.ił.g.l.z.íillĹ:l.,,,ijttcrj t:ijÚiĺĺ:zĺlitiislit a közjeg yzokr(i, szo.il99 |' ćr,i XI J. 1iiľr,úny I22' s ĺ1l.(iĺ;i i:ekĺ:z.tićĺ,;ił:ĺ:ĺr ŕi:glaĺrakról. vagyis asr'emć|yarĺlno.ssĺig ĺ:n-linc cllcntlľzćs;ćľc vĺlľ:l'liĺĺ(lzĺi l.ĺ.;ildclk.:zćsekről.----

I)udai:csĺ, 20l5. (lĺcĺĹĆiczol.Ĺízcnť.itÖĺlííĺ) Ür..j;.inuĺĺľ lrĺiĺit;; 22. (hrrszonl<ctteĺJík) nap.ján.
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Á béľl eti szerződé,ssel kapcsoI atos észrevéte le]<, módosítási j avaslatok

Tisztelt Döll tť'shozókJ

Az alábbiakbalr szeretnénk isnreľteĺnj a béľleti szeľződéssei kapcsolatos észrevételeinkét:

4. pollĺ - kiskcreskedelnri (és veildéglátói) tevékenységet kír'.álrunk az üzletberr folytatnĺ

5. pont - Annak éľdekében, hogy a bérlenrenyben megfeleio áliapotban tLicljuk a vásaľlóinkatkiszolgálni ĺrz ilrgatlan ĺ.elújításÁa van szĺikség,.,'relyň.z.g,u ľ*lĺ3ĺ.a.i 1eľvet cs tervezettköltségvetést ís metrléklĹink a páilyázatban. Ennęk kĺvitelezjsehez szęretnénk a támogatásukatkémi 3 havi Lléľleti díjnlentesség forulą|ai]a n, a ťe'ujítás időszakára.

5. pont - Mir'e] nagyobb cĺsszegŕĺ beľtlházást / ťeJujításttervezĹink a béľlemén,.ben, szeretnénka fellllonciĺisi iclĺjt 90 lrapos hĺltJľidől.c nriclosítani. anlennyibetl ez lehetséges.

7 ' pollt Szt':l:.jtszállítĺis cirja _. CégĹĺnk. mitlden boltunk esetélren szetzóđéstkot azFKF és azLVT Trans::: ltIt"-vel a speciĺilis Jz-emérczállításľól, melyľe n'lu-u* heti 2.3 alkalommal

i:i:[ä:.:bbtjl 
adiclóarr kéľĹink eltekinteni a plusz szelnets,jllítás dUától. amerrnyiben ez

Bízv apozit íl' el bíráI ťrsu lĺban.

Tisztelcttci

"-^p,-G*p 
Hungary Kft.cl z,ł.UlIéńqYe|' HemádídOló 5.Ac}ószám: 22E.gĺi21: đ.ęą, š " 

-

í6'

Buclĺl;rcst. 2í) l6..ianuĺil. l ĺ '

/
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MBGHATALMAZAS

Alulĺrott. Futo Kľisztiálr. nrirrt a DGP Hungary Kft ugyvezetője (szül: Buclapest, 1976.O2'O4., anyja
neve: Mesteľ lv1áľta, szig:726760TA ) meghata|mazom

Kobela Rékát. (sztil: Bucĺapest. i 989.O7 ,30. anyja neve: Szoilősi Csilla Eľzsébet. szig: řo58 se try
hogy a cég rrevében a V]II. keľi'ileti Ingatlankezelőnél a cćg ügyében eljárjolr.

KeIt Ru c|apc,, ĺ, 20 ] 6.0 ] - ] 2 (vt\ro's, és d,ćłĺum)

6^tt,'g-^=-
nle ghuĺĺlInlclzĺj

DíJĺ'J $.{ungary Ktt.

''24 Uj|ongye|, Hernádi dűlo 5

AĺJószám : 22954213-2.13
B

,€e"# ępn.rĺłŕłf- Hap ceG,,ę)ą an

.il: 3f2o-24',TA

' y',(,Ją. 3,z ĺĺ/a,a/<soĄ z,' ,/Jf,

n--'u-j Lr1

meghaĺalmazott

Tanu l:

Jk,a
Ú

Ĺ.tu

Tanri z:SzĚlŁülY CsiVA
.'ĺiv:lĺ... Ô{ďĘ50 li-ą

äo*SE }ĺ.l.;-{o- UJtcc} bb \Lł
,//'

'
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Pa|y Pá|yázati díj
20 000,.

BP. VIiI.KER. BAROSS U. 1 12
pá|yázatí dij

Szái;iiĺ
1/3pé|ĺiány Eĺedeĺi PA/000001 

|

20 000,. 27 oiő
1db

25 400,-5 400,-

Száĺĺító:

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt'
.l082 

Budapest. Baĺoss utca 63-67'
Teĺeĺon, ĺax:

E.Maiĺ:

BankszämIa:

SWIFI:

Ügyintézo:

Adoszám: 252g21gg-2.42

Vevő:

DGP HUNGARY KFT.

Ujiengyel

HernádidLi|o 5.

2724

Uv.yln(ťzo

Ádiszám/Acóazon osnö, 2295421 3-2. 13
.ł1ĺzetéslitnóđ.;j:.;i'i:]'li:i..:;'i.::.''.: '':'ł':.'To|íacíl;" l..^lĺ;iĺv.i
r+Fr5qiąlš]-!jiqŹíłi!Íí.;i..ł.ijiŚ!:i1:'l:i..i.i t'.;'i:rłłii 1š-::.--.'.]"".!'iH$Mĺť:'.:..'"',;..l..,:':...lKészpénz ,níA n1 nŔ

ld 1 

ĺ'|:|a 
:K 

9 |Ię' i .''' .. ;'' |.. 1;. i'1;;;;i11ij1i]

h']ęlffik
20 000

25 400,.

Fĺzetendcĺ összeg:

-'$tu'b^'-

Copyĺighl (C} ProgEn Kíĺ. - sERPa v3



i.|r,'.^ł^ n^.-..''.tryuvro Pénz|áĺ. Losonci u.pénzláĺ

2 pé|dány Bizonylatszám 2016.3/00000004

Jozseívárosi Gazdá|kodási Kcĺzpont Zrl
fi82 Budapest

Baross utca 63-67.

Magyaroĺszág

BP. VIII KER. BAROSS U
PALYAZATIDĺJ

|\.iellékIe|:

Befizet<j áłta| fizeteľl 25 400,. HUF-(o)t azaZ HUSzOnötezer.négyszáz Foĺinl-(o)t az a|át,biak szerint ke|l bevéte|eznl

i''.ĺlSzövęg..;',:;

DGP HUNGARY HFT

Tetelek összesen:

2016-JPlý0'99-901

Kézi bizony|atszám

Dátum: 2016.01 .08.

25 400,.

25 400,-

żšł0ô;. - HÚÉ-_-_-_ 

-25400r
112.

'J.\("bý\
UtaIvänyozÖ *;;,;;; Ellencir

(13 ą98 RA-

*i-
Cop7ĺight(C)p ,ja

4 /._\J

(Y



, I lL}/')'' / L,\( l d. uI l I Ll cu l tUdtlĄ.Il tl ęĺ U_J r/pI

ĺ*unlrĺer$tsank UniCredit Bank Hungary Zrt. Ügyfél: 00653312 DGP HUNGARY KERESKEDELM| ÉS szoLGÁLTATl

Tranzakcĺó tĺpusa

ÁtutaIi

Megbĺzó neve

Megbizo számlaszáma

Kedvezményezett

Kedvezményezett neve

Kedvezményeze{t számIaszáma

KónyVe|és

Kcinyveĺés dátuma

Tranzakcióazonosító

Kdzlemény

Megjegyzés

Terhe|és

Terheiés rssŽege

trrTeKnap

Atutalo hiv' a fizetési müveletre

ldentifier:

Kimeno forint átuialás

DGP HUNGARY KERESKEDELM| És szoLGÁL
HU0210918001 00000065331 2ooo4

Józsefuárosi Gazdálkodási kp zrt
HUB91 040338700028864oOOooooB

2016.01.11

20160111600296

Budapest V||l Baross u 12 pá|yázati aján|atĺ biztosĺték
+|Zv 001o44Ą903a

-805 689,00 HUF

2016.01.11

NOTPROVIDED

001 04449030

1ĺ;. 10
s-

2016.01.11 9:4i

1 /'1



4. számú melléklet

Budapest vlil., Baross u. 1l2' szám alatti,35491/0ĺA136 helyrajzi számú nem lakás
célj ára szolgálĺĺ he|yiség béľbeadása.

NYILATKOZAT

Végelszámo|ásró|, csőde|jáľásľóI, fe|számolásľó|, végrehajtási eljárásról

Alillíľott' (név) kijelentem. hogy az egyéni
r'ál laIkozásom el ]en végľehajtás elj árás fo lyanratban * 1rąp/n i rrcS

Budapest,

ajánlattevo aláírása

DGP ľtungary Ki!- 
-

2724 Ul|engyď, Hsfnádi du|o 3
., 

;dTś"áň ?2g54f13-2.13

Alulírott.....1ł-ą.rę!,.'?.zĺ..ĺł.T.(.ť:p,..,.9,''..Z€r,..(?.ę,í!.?1-..,'(ŕś,....,..
(ogi szemé|ylszervezet neve) képviseletében kijelentenr. hogy a társąság/sZerveze7

. végelszámolás alatt *ál]/nellr áll

. ellen csődeljárás folyamatban *vaďníncs

o ellen felszámolási eljáľás ťolyamatban *vaďnincĺ
. ĺ.égľehajtási eljárás folyan,ratban *vaďlrincs.

Budapest, 2o{ć. O4' 'Í,./, ,-.'-= \ 
^q[;[, Ň"uĺt^---

cégszerű a\áirás

DGP Hungary KfĹ
A +-gal megjelcilt résznél a lnegfelelo ször,eg a|áh,Úzandő, 2?2; 

"Yjl",:gy;i, 
Hemádidgló 5.

AdÓszám: 229u213.2-13
16.

3414

7ĺ



5. szánrú melléklel

Budapest VIII., Baľoss u. 1l2. szám alatti,354g1l0lAi36 helyraj zi számunem laká.s
céIjára szolgáló helyiség béľbeadása.

NYILATKOZAT

Alulíľott. .,.íłrę.,.,{.'4'ĺ.,g.T/..{.,.4.,,'.'3.....?.ąr. 
'.ź/4.n} íźé,(.,..z/.ć....!.ĺ?.r\?ć/ły'.ćź'ź

'..,. .,'.'...'(név/jogi szeméIy/szeruezet neve) kijelentem, hogy a páI5,ázattárgyćttrészletesen
megislneľtenr. az aján|,,lttétel feitéte]eit' a pá|yázati kiírášt magamra nézve köte|ezően
elfogadorn.

A Pa|yázathoz nre]lékelt béľbeadási szerződés szövegét megismeľtem és elfogadom.

Kijelentem. hogy Magy arorsz,ágon bérleti jogviszony létesítésére jogosult vagyok.

Kijelentem, lrogy a páLyězati dokr-rmentációban szereplő 90 napos ajánlati kötöttseget
vállalom. Amennyiben a Kiíľó az aiánlatok bírálatát eiŁralasztotta, úgy váIlalom az aján1ati
kötottség ugyanannyi nappal torténo meghosszabbitástú'

Buđapest. żał6 o. .1/.í..

ĐGP Hungary Kft
27 24 aflengyel, Hernádi dÜlc

//- t

ĺ\ l\
\)^-r,.^'

aj ánlattev ő a|áft ása ĺ cégszeru al áíľas

a páĺ|y ázati feltételek elfogadásáróI,
szeruődéskötésľől,

szerző déskiités i kép es s égr ő|,
aján latí kötii ttségľőt

Ą4|ószám: ?29il21 3.2-1 3
16,

ť-,.':;. '/r
ąn
)L-i5

(.{



6' szálnú melléklet

Budapest VIII., Baross u. |12. szám a|atti,3.s4gl,/0/A/36 he|yraj zŕ szám{lnem takáscéIjára szolgáIó he|yiség béľbeadása.

NYILATKOZAT
Kiĺľóva| szemben fennállĺí tartozásról, továbbá adĺí és adłík módjáľa behajtandó

kóztartozásrő|

Alulírott ír'rę .

. űogi
ajánlatter'onek.

{ 4 4Śť T/ Í k fu.,int u . .' ?'€'(,, . . ( ?' ĺł. t Í ś,,( ., . . {. /. ťszeĺnély/szervezęt neve) vezeto tisztségvíselo.je) I.ii"l.niem. hogy az

L,,o'u,ľi''óval 
szemben bérleti/haszná|ati-, kapcsolódó kcjzüzemi. és küIönszolgáltatási díj

* valý !i!9s';- Kiíľóval szemben szeľzodésben vállalt és nem teljesített kötelezettségä" Ťu*v nĺn.,.- Kiíľóva] szemben ac]ótartozása 
.^ 

I^.^'^!77 ! . 
' 

. 
* iailqiö" 

r.lllvĎ'

- Kiíróval szenrben egyeb jogcímen fennálló tartozása - -]j'#n",.
melyeket az alábbí okiľatokkal igazolok:

2,

a

továbbá kijelentem. hogy adó és adók mődjára behajtandó koztartozásom ĺrem ál} feľľ\melyet a 30 napnáI nem régebbi NAV altal kiáĺIíĺott nullás ú-;i;;;ij;;;';l..=,

Budapest, '2o.ĺ6:, ęl.7. .t1

'"r.

3f

6-ł'tru*ł-.--
aj ánlattevo aláirása/ cégszeľű aláírás

A *.galjeJöIt l.észnć| a megfelelo szöveg a|áhuzando'

DGP Hungary Kľt'
2? 24 Uj|ěnwel' Hemádi dij|o 5

Adószám: ?29#213.2.13
16'

16

.Q,



Nyilatkozat

.fisztelt 
Dölltéshozók !

Alrnak éľclelĺéberr. Irogy kíenielt váSáľ|ási élĺnényt, kii'áló köľnyezetet és innovatív
nregoldĺtsolĺat biztosíthassunlĺ kedves vásáľlóink szźlmáta, az alábbi felťrjításokat és
költségteľvezetet tartjtrk szĹiltségesnek az Ĺizlethelyiség béľbevételét követoeli:

Baľoss utca I12 felúiiítás
Kivitelezési
áľak

Felúi iítási m unltálatok
}{olrrlokzat val<o lás kii avítása 82 400 Fr
Horrrlokzaĺ tisztasási festese 84 300 Ft
N1'ílászar.ok csiszolása, felui ítasa 335 000 Ft
az Ĺlzlettér teľĹĺletének csempézése 967 000 Fr
tlz, Ĺlz\ettérbell levo gipszlĺaľton falak
bolrtása' elszĺiĺ I ítása 225 000 Fr
tlz üzleÍtér ÍŁrlainak a bontása 184 000 Ft
az Ĺizlettéľ falainal< a Í.estése 578 000 Fr
i( l ínra beľeliclezéselĺ beszeľelése I 380 000 Fr

Bíz'va pozi tiv el bíľťriástrkban.

.fiszteletĺel:

Bllciapest' 20 1 6' .jantlár 1 l .

(Ĺigyvezeto)

DGP ľ|ungary Kft.
2724 Ujlengye|, Hemádi dÜlo 5

Adószám: 229ilz13-2-13
16.

./
ć',- ), ł Ír1v

-)I
./2ĹJ



Köz tano:lás ľnĺgntes adóz.oi ĺĺcŻ;t'-':'.i.l i s ĺ lnyomtatás a

Az adózás rendjérő| szó|ó 2003. évi XCtl. torvény (továbbiakban: Art.) 36/A. $.ának (,|) bekezdése szerint akcjzbeszerzések te|jesítéséhez kapcsoĺódóan a ŕozbeszerzések.ről 
"źoIo 

to*äny (a továbbiakban: Kbt.)szefinti nyertes ajánĺattevő és a Kbt. szerinti a|vá||a|kozók kozötti szerzĺjdese,k,. va|amint minden további, apcĺgári jog szerinti a|váĺ|a|kozok között megkotott vál|ałkozási szeződések a|apján történő, a havonta nettómódon számított 2oo o00 fońntot nleghaladó kifizetésnét a tiiĹetest te|jesítő az 
.igényoevett 

a|vá||alkozónak ateljesítésért - vĺsszatariási köte|ezet1ség né|ktj| - at:lL.lan az esetben fizethet, haa) az a|váI|a|kozó bemultat, átad vagý megkLiĺd a tény|eges kifizetés idcĺpontjáto| számított 30 napná|nemregebbi nemIegesnek mincjsu|o együtteJ adoigazolást, vágy"b) az aĺvá|lalkozó a kifizetés ĺdőpontjában szerepe| a köztartozúsmentes adozőiadatbázisban'liz a|abbl. adozó(k) szerepe|(nek) a 2016.ol. hó 1 1. napjátó| 2016 02. hi 10. nap'láig érvényesk(}Ztartozásrnentes adózói acjatbázĺsban.

E ilyĺĺvántaĺ1ás azon adat(ok) kivételéve| minősü| tĺö;hĺte|esnet|., ame|y adato(ka)t jogszabá|y más nyi|vántartásreszeként iĺozniteĺesnek minősĺt. A kozigazgatási hatosági ĺĺ;járás és szoĺgáitat.aś äitalanos szabá|yairól szó|ó2c0.ĺ. évi cXL. torvény 86. s (1a) bekezcJése alapján 
-a ńłiiisági nyi|vántartás közhitelessége a|apján aze|it,nilező bizcĺlyĺtásáíg vé|elmeznĺ keĺl annak jihĺśzernűsź5'.-.l, äĺ<ĺ 

.a 
hatoságĺ nyiIvántartásban szerepl'oau;,iioĺ<ban bízva szereľ jogot' Az ellenkező bizonyításáig ai hatósági nyilváňtartasba bejegyzett adatró|vćĺIl|ĺĺlezni keiĺ, Iiogy az fenrrá|ĺ, a lrattlságĺ nyĺ|vánt,.rĺtiliból to'ĺ'člt adatról véle|niezni kel|, hogy nem állíenn'

Adoszám /
adoazonosĺtó

22954213213

név/megnevezés

DGP HUNGARY KERESKEDELMI ES SZOLGALTATT KORLATOLT
FELE.LOSSÉcŰ ľnnsASAG

Év, hó

201601

o7r'
vn

hltpt|80.2a9'172.60/cgi-biďkozbesz/kozbesz-nyom tatas-V2.phP?kapa=&tol'zsszam={.ngv= Q$p+ HUNGARY&evho=2O1601&maxsoĺ= 1t1
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Tĺsztelt Címzett|

Kéłésére igazoljuk, hogy DGP HIINGARY Kft. (székhely cím: 2lz+ IJjiengyel, Hemádidűlő 5., adószĺím: 22954213-2.13, cégjegyzéks)ám: 1"3-O1-|74O4O, "ujy"v'ezetĺi: 
FutóKĺisztian) a Budapest Józsefvárosi onkoľmanýzat megbízásábó: aJózsefvarosi GazdáIkodásíKözpont Zrt, źůta]- eliátott béľbeadási tevékenységek lekintetében szerződJ,,, :oáuĺ,zonnyalnem rendelkezik, igy pénztigyi kötelezeĺség nem áIi f"nt Tarsaságunk felé' 

ý j

Az igazo|ást helyiség béľbevétel í páůy ázat benyújtásahoz adtuk ki.

Budapest, 20ĺ5' decembeľ 3 1.

DGP HUNGARY KfT.

ÚiIepevet
Hernádi dűIő 5.
.1Ą,Lĺ z+

l:. VAGYoNcazoÁlrooÁsl IcazcłĺTsÁc

Üi':
Tárgy:

Kubánka-Berghammer Petĺa
lgazolás szerződéssel
kapcsolatban

r---;---

Tisztelettel, '- 
.lozseÍváĺosi lzll

ł u:zoálkeĺásł Kĺij.Łont irt']
\ (lĺ'.\ lĘY.\ / lUč:-\c-L.',v \\t 

//u-NováczkiEleonóľa Kubánká-B..gh".*"rPetra
Divíziővezeto Refeľens

J ózsefvá rosĺ Gazdá| kodási K özPont Zrt,, Y agy ongazdálkodási lgazga tós ág

?.'..*p::!: .|"::.:91 
u111 

-z ;-]aeĺon: 0ó | 333 ĺz8 l .-E-ait; vagyongazda|kodas@gk.hu

/
ł łI/"í7
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Alulírott íĺ,ro, <'é*5Í r| Í?/. ęmint a .' . ?'Ę'?. źk.4ł,,{.(,<,{ 
..., tá ń. 0ogi szenléIy/szervezet neve) vezető tisztsJgi,ise1oje.) kijelentem, hogy apályázat tárgyát képező ingatlan béľleti d'j?n.u! 

'.gĺ*iJ,ere képes vagyoWaz á]talamképviselt jogí szemé,Iy/szeň..."t lĺépes, a bérletj-. 
"kozuzemi 

és kül<ĺnszolgá]tatási díjnregfizetéséhez szükséges anyagi eszkozcĺk a rendejkezesľe áiinat.

7. számú mel]éklet
Budapest VIII., Baľoss u.7|2.szám alatti ,354g7a/A/36 helyrajzi számú nem |akáscéIjá ra szo|gá|ó helyiség bérbead ása.

NYILATIľ^OZAT

PénzÍigyĺ aIkalm asságľó |

Budapest' źe./á e.{, -ŕ4.

C*f' \t{.'ł.--\

aj ánl attevő cégszerű a|áír ása

DGP Hungary KtŁ
z72Ą Ui|ang\te|, Hemádi dű|o 5- 

Adószá''a ?2954213.2-13
16.

/ułr
'3+t/

-t6



8. számú melléklet

Budapest VIII., Baross u.1L2. szám alatti,35491/0/A/36 helyľaj zi számúlnem lakás
cé|jáľa szo|gá|ó helyiség béľbeadása.

NYILATKOZAT
a bankszámlaszámróI

A páIy ázati felhívás visszavonása,
ílletőleg - az aján|atok elbíľáiását
á|talam/ a jogi szeméIy/szervezeI
bankszámlas zámr a visszautalni :

a p ály ćzati e Ij aľás eľedményte l en sé gének me gál l apítása,
követően - más ajánlattevő nyeľtessége eseten kérem az
által befizetett ajánlati biztosíték összegét az a|ábbi

Bankszánlavezető pérlzintézet, '..4 ť, ̂ ĺ,,
C?F ?ĺ 7-

Bankszámlaszánr;. ť. ?. q4 4Ö g .{ 8 eo 1 ooé o c o ć.ó: 4ś #9,(ĺ

Bankszámlár'a] ľendelkezni jogosult:
(nér'. lakcím vagy székhely)

, ? d . r, . . . . t'4 .ę. € -ć z'/ . . . . {/.Í. . . ., .,ł, ľ : ĺ' . .' ĺ,J t ĺ ĺ,, t 7t z. 
,/í2łt' í,2l c{ą./"/o,. 61

Brtdapest' ,b{í' e."(. -./4

DGP Hungary Kft.

- 
l 272Ą Uj|engyeĺ, Hernáctiĺlĺlo ..

1 Ą l \l, , 'n^ Adoszánl: 2295ti?-l3.l..::
\LVU\ ĺc

ajánlattevo aláírásal cégszerű aIáírás

18

,,r'ł .!.|'U'ł r
lr/

38
4ŕ.



9. számú melléklet

Budapest VIII., Baľoss u' 112. száľn a|atti,35491J)lA/36 he|yrajzi számű nem |akás
céljára szo|gáló helyiség bérbeadása.

NYILATKOZ.\T

AluIírott
, lZ ąf/n(Íéťl, *in, u
0ogí szeméIylszervezeÍ.

tá.sasáýszeľVezet a nemzeti vagyonľól szóló
A

l\
p ontj a szeľinti átlathato szervezetnek minő sül'

Atlát'ható .szeľvezetnek minősÜl :

b) ao|yan be|földi Vagy kÜlĺöIdjjogi szeméIy vagy jogi szcmé|yiségge| nem rendelkezo gazdá|kod<i sz-ervezct' amęlymegÍblel a kÖvetkezó fe|tételeknek:
äal - a n.r,iIvánosan lnŕiködő ľészvénytársaság kivételévę| - tu|ajdonosi szerkezete. a pénznrosás és a terrĺrrizmus
finanszíroziísa mege|ózéséro| és lnegakadál},'ozásáról szóló torviny szerint meghaiározotr tén1.|eges tulajdonosa
nre-eismerheto.

bb) azF.urópai Uniťl tagá||anláhan. az E)urópai Gazclasági Térségröl szÓIo megál|apotlásban ľészes áĺ|amban. ą (jazdasági
Eg1.ĺittmĺĺkĺĺdćsi és FeiIesztćsí Szerr'czet tagá|larnában vag1,o|r,an á||amban ňnoell'ezil. acĺóiIletoségge|. un.,.il. 

"iMag1,aľoľszáenak a kettiis acliztatás elkerülésérol szÓ|ó eqr.ezlnénye van.
bc) nem lĺin<isiiI a táľsasági adóľó| és az oszta|ékadirol s'ó|ó tĺĺrvény szerint meghatározott e||enorzött küIÍö|di társaságnak.
ł)d7 a gaz<lálkoclĺj szeľr.eze(ben köz\etlenüj vag1'' közvetetten több mint f5o/o.ostu.lajclonnal. beÍb|,l.ássai rag.v szavazati .ioggalbíró.iogi személ-r..jogi szelnć|-lĺségge| ncmľenc|elkezögazdá|kodószeÍVezettekintitében al,,u, l:tllésilc;läpontsz.eĺinti
ÍělléteIek l.cnnáIInak:
c) az aciviIszer\jezet és a r,ízitársuIat. amel1'megfele| a következő fe|tételeknek:
ca) vezeto tisztség\;iseIoí megisnlerhetok
cb) a civiI szervezel cs a vĺzitáĺsu|a(. \.ĹllalninÍ ezek ľezcto tisztségviseloi nem át|árható szcľvezetlrcn nclrl ľcndclkezn ek25oĺ,o.
ot nleghaIa<li l eszesedésse|.
c.c) székhe|).e az EurÓpai tjnió tagá|lamaban. az Euripai cazdasági 1trségről szó|ó megállapodásban ľészes ál|amban. aGazdaságĺ EgyĹittműköclési l.s Fe.jlesztési Szervez.et tagá||amában .']agy o]yin á||amban ůn, áme|lye| Magvarorszagnak a
kettós adóztatás elkerrjlésércil szóli egyezménye van.

Fentieket az, a|źlbbi oki ľatokkal igazolok :

1. Eľedeti, 30 napnál nem ľégebbi hitelęs cégkivonat vagy végzés a szęÍvezet
bejegyzéséľol,

Kijelentem. a fenti ingatlan bérlete időszakában a jogi szeméiy/szervezet tekintetében nem
teruezünk olyan változást. ame|y miatt a jogi szeméIy/szervezet máľ nem minősĹilne átlátható
szeľvezetnek.

2.

Tudomásul Veszen1' irogy amenn1.iben
nem lninősüIne átiátható szeľVezetnek.

Budapest, /o.łí, eŕ. -ł./.

bárnriféle vá]tozás miatt a jogi szenré|y/szervezet már
a bérbeadó a bérleti SZęrZodéSt jogosu]t felmondani.

'-: I t l, ^ J-^,''ľ8,.:,ľ:ľfl3ľ,#ft.'
u^"l' WV " \\ Adlszám; 22954213ą-13

16'

aj ánI aÍtev ő aláír ás al c é gs z e ľiĺ a l áĺrás
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-łó/.
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Foľm boltok
info@formboltok.hu

Célunk egy új kultúľa kíalakítása a

feiépíĺéséve,l, ahol mindenkj számára

zöldséget és gýtimĺilcsöt, miközben

biztosítunk a v á|toz'ato s táp|á|kozásr a,

Faľnr boltok

zöIdség-gyümôlcs értékesítésben, egy olyan iizletlánc

e|érhető áron biztosítunk jó minőségű és mindig ťriss

ételintoleľanoiáva] kuzdő vásárlóinknak is a|ternatívát

Faľm üz]eteinkben' saját termőÍö|djeinken

ęIĺjállított illetvę őstermęlőktől származő

élelmiszeľeinkeÍ értékesítünk, melyek

magas mintíségelIenőrzési folyamatokat

követően (HACCP, IFS. stb...) keľülnek a

polcainka' Saját termékeinket a Fľiss

brandel ťorgalmazzuk.

Uzleteink kia\akításában elsődlege.s

szempontunk, hogy kiemelt vásáľlási

élményt' kiváló környezetet, innovatív

megoldásokat, és segítőkész személyzetet

biztosítsunk vásárJóinknak'

r,-:v ?' -.'
/-/

ęĄ
2o-



Form boltok
ĺnfo@Íormbo|tok.hu

tizleteinkľőI:

Kivá ló minoségű szezonkövető,
szé|es árukészlet

Minőségirá nyĺtási rendszerrel
ellenőrzöÍt termékek (HAccP, lFS,
stb...)

Kézikönyw e| szabá|y ozott szi gorú
működés

KiemeIt vásárIási élmény

Kiválo kcĺrnyezet, innovatív
megoIdások

Segítőkész szemé|yzet

Kiegészítő szol gáltatások,
hűségprogľamok

Tájékoztató anyagok, ételľeceptek

Termékeinkről;

Szezonális és egzotikus zoldség -
gyümölcs kínáĺat

Alapvetó élelmiszęľek

RefoľmtápIálkozás i termékek

o Diabetikus

o Gluténmentes

o Laktózmentes

o Bio

o Vegán

Kézműves termékek

Különlegességek a világ minden
tájaró|

SzéIeskĺirű termék v á|asnék

,//
ł j]ł

-?_-
f i ŕ)Y'2



Form boltok
info@formboltok.hu

Uz|ethely keľesés

Bórclhctő üzlethelyiséget kel.csiillk Budapest egész terĹiletén" ęxkluzívan elegáns. egyedi

iizleteink kialakításához.

Az egyedi kialakíthatóság tiikrében szükséges feltételek:

Minimum l00 m2 i'Łlettér

Minimum 5-I0 mf raktár

Frekventált e l helyezkedés ; K i em e lt átmenő foľgal om

Utcára nyíló bejárat

MegfeIeIő Iogisztikai adoľtságok

ÁtalakÍtás lehetősége

Miĺszaki és j ogszabályi alkal masság; Légkondicioná lhatóság

További in fo rmációéľt fo ľd u |j on hozzánk biza lom m a| !

Kapcsolat: Kobela Réka (+:0z 0l 357 206 1 ; reka.kobela@fľissprojekt'hu)

€,| ,'ź

ęJ



3!1łíu.01
Dátum: Fri,29 Jan2016 14:09:84 +0i00
Fe|adó: Kobe|a Réka <reka

CÍmzett:
.hu

rárgy: Baross utca il2l DGP

t ĺ r'...i; gliĺill 0 i(B

Tĺsztelt ÜgyÍntéző!

Melléke]ve kÜldöm
hiánypót1ésaként a

Leve|ezés :: |nbox; Baross tJtca 1,ĺ2 - DGP
16.0í-29 í4.o9,54 cETl J.tĚ

'i
I

!

;

Rész(ek}:
fl z Nyĺlatrozat_Baross't 12_DGp.pdf 242 KB

a'VITÍ. Budapest, Banoss utca ]'12. szám a]'abérbeszámítá'i Ĺa""i.unl. nyílatkozatát. tt talá1ható Üzlethelyiség páIyézati anyagánał
Amennyiben bármíIven kéndésük lenne, várom szíves je]entkezésüket]
ü5í.:íäĺ:i.szereiném megköszönni ",,"gĺi,eeÜku.l 

- -:

Kobela Réka
DGP HUNGARY Kft.

Kobe1a Réka
operatÍv vezeto
+36fO 357 2A6t
reka , kobela@frissprojekt. hu
D6P HUNGARY Kft.

C4í
,ľ--...

|tásdáh'mŻ0J6 
FEBR 0 ĺ'

hŚ'//tsĺ lrô l^.hô|trć,^t^^t 
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Nyilatkozat

' i.Ís;ĺĺc[t DéJn tć:ilrĺtzólł !

..\.z :iz|qíÍ:ĺĺ:l-viľĺ1g fell.liít*rsúľrĺrk j'Jciuľ{:. ĺluc11.s;:ĺintítĺi.sniniĺ sz,ĺ:ri*t.3 hťlnupcrt Íłię igényberą:iil:,ĺ' (lt lĺ'r1IÖnł:Ö..:ĺi cngeĺ!íh.ĺ:[ hcs;,ĺlľ;,.éĺłĺlr.cl eg;,;1ig11sĺcľeĺnć1k kéľniĺr brjľIctí díj 50.oz6-o'sĺ:si)lnl';cntcsĺĺľ' í.1z0ll Ĺillťiiiĺu^ri kiiitsclgľk l.ompcn;jiŰiń.i,.lkćnt" mĺ;:Iyľk alapcsetbclr a ł]ćrĹleaĺJoĺtľrhc iĺi;.

,.iliľlck ľrtlľkćh..:lt, hogy kiľrrr..lt r.s53l'ix5! ćlnlľn1''t. i.:ir,áló kiirnyczeĺct ćs innĺlvalír,llicg.ĺ;ld;isł:liłrt bÍzto:ĺíthelilsłltlk kcĺJ.vr.s vĺisilľ|ťlil-.k sziiĺi:lĺľu. u,. uĹbbĺ ti:lújÍtásckĺlt (:s c]Ózĺ:.es}iłĺIĺr;^6'',l.',ľlľĺ ĺaľtjuh srti.ĺlsĺigcsnĺ:Ĺ' az tiz]c{llt:!1,.isł.ig bľrbci.ľtcli't kiivcti;en:

Lľí.l"tĺ:.ł]tľľ"$'::,ĺng!-!g':j]-ę j..l

IJí;łr ĺr po;:ítív e| bíľĺiiásr lklr'un,

l 'i:;;:,iĺllctĺg1:

---ĐGľé Hungary KfĹ
27:/J Ull6nwĚ|' ľ{6rn*ciduiô 5M&v61, ZZ*ýŻś-Z-1}

16.
1,ĺ l, l]'i, j: ; i l: t.,.i

i , Si i'i ii-.:',,' i t"''-
ł ĺ''

(üg5''..cr,,ctci)

"fu

\-

ĺitl'.llpul;1. 30ĺ ó. .iĺtľtuiľ iĺł.
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"t'etessÉe er.tnÔuÉsäE

A DOKUMENTUM

Kmfrsoł ÍDE

---_-L_ ___ -_.

Nemzeti Adó- és Vámhivatat
Megyei Adó. és VámÍgazgatósága uQu^j

I|đ.atő szám : | 3 8 9 5 09 7 43 / 2a rc
|J gyintézó : Horváth.Német Mónika
Telefonszám : (|) 450-4|fs
IJgyszám: |448952?49

i.

1

A rendelkezésęmre álló dokumentumok . nyilvłĺntaľtások, folyószćm|ők,bevallások, bevallást pótló
bęvallások' önellenőrzések, átvezetési kérelmek, jogeľős haüírozatok . alapjánigazolom, hogy
DGP HUNGARY KERESKEDELMI Es szoLcÁlrari xonrÁľoI,ř ľrlBĺ,ošśBcĺ

ľn.nsa'sÁc
22954f13_2_13

2724 UILENGYEL HERNÁDI nÜlo s.
adóalanynak a Nęmzeti Adó. és Vámhivatalnźi ezen igazolás kiadásrának napján nyilvántaľtott
tartozäsa, valamint végrehajtásľa' vagy visszatartásra átadott köztartozásanincs.

Ezen igazo!źtst az a dőző kéľe l méľe p á|y áľ:at b enyúj tás c é|j fu a ad tam k i.

Ezazigazo|ás nem szolgál bízonyításialapul atartozź)sbęszedéséľe irányuló eljáľásokban.

Ezen igazo|ás tartalmazza a Nęmzeti Adó- és Vámhivatal nyilvántaľtása szęľint fennálló taĺiozis, a
behajthatatlanság címén nyilvantaľtott, de el nern évüIt tartozás, az adôk módjáľa behajtandó
kőztartozás, a végrehajtásľa, vagy visszataľtásr a áúzd'ott koztartozás megťzetéséľę vonatkozó
adatokat.

BUDAPEST, 2a1 6. január 26.

Polgĺíľ Péteľ
igazgatő

(hatáskör gyakorlója)

Hęrbszt Terézia
osztáIyvezetó

(kiadmányozó)

El lenőrzési azonosító : 260525 4 | 9 108963 0 1 |7 g 
1 37 3 4

l l 34 B UDAPEsT Dozs A GYtRcv Úrl zs' l 3' T"|efons'á n:@
Kérjük, válaszleveĺében szĺveskedjék iktatTszíĺmunkÍa hivatkozni és adóazonositó számát feltuntetnÍ|

*{-
p-

v6



I Iłł
,;ý

.đ

Nyilatkozat

Tiszte1t Döntéshozók!

A ViII. Budapest, Baross utca i lf. számalatt található tizlethelyiségben szeretnénk egy
kiskeľeskedelmi élelmiszer boltot üzemeltętni, ahol zöldséget _ gytimölcsöt , a|apvető
éIelmiszereket, továbbá refoľm táplálkozási élelrniszereket forgalm aznánk,u*ul. éľdekében,
hogy az ételintoleranciával küzdő vásárlóink száĺntnais lehetőséget biztosítsunk a váItozatos
táp|álkozásra. A nyilatkozatmďrLé egy csatolunk egy nómenklatúrát a termékeinkrő|.

Nyilatkozunk rólą hogy szeszesitalt nem kívĺínunk forgalmazni.

Bízv a pozitív elbiralásukban,

Tisztelettel:

DGP Hungary Kft.
2724 Ujłengyel, Hernádidrj|ó 5

Adlozám: 22+il213-2-1g
16.

(ügyvezető)

-.4V:ł.".,
,{,'

A hivatalos bejelentés szeľint az a|äbbi termékeket szeretnénk foľgďmazni:

Sor-szám: Teľmék (ek) megnevezése
7.r. MeIeg., hídee étel
1.2. Kávéĺta|, aIkoho|mentes- és szeszes ĺtaĺ
1.3. Csomago|t kávé, dobozos, i||etve paIackozott alkoholmentes- és szeszes ita|,
1.,5. Hús-és hentesáru
1.7. Zö|dsés. és gyümö|cs'
1.8. Kenyér. és pékáru, sÜtőipari termék

1g Edességáru(csokoládé,desszert,nápolyi,cutortáá@
jégkrém stb.),

L,L0. Tej, tejtermék (vaj, sajt, tú.ró, savanyított tejtermék stbJ,

t.I1. Egyébé|elmiszer(tojás,éto|aj,margarinészsír,
száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébĺétel stb.),

7.If. Közérzetjavítóésétrend.kiegészítőtermék(8yógy@
szer stb.);

Budapest, 201'6.január 1 1.

l, '--/
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FARM termékcsaĺád strúktúra
NóMENK[.ATÚRA

SZEGMENS csAtÁD kięo&<łíłéę,

Zö|dség-gyümölcs

Zöldségek
GyümĺjIcsök
Gomagolt speciaIitás
5avanVúsáeok

Aszalványok, magvak
FOszernövények' ÍŰszerek

Tejteŕmék

| šJcň

ľejitalok
Tejfö|

Keľlr
Vaj, margarin

Kizáróag előre csomagolt tej., és
tejtermékeket forgaI rnazun K

ýajkrémek
ľÚró, tejszĺn
loghurtok
ľejdesszertek
iajtok
Kü|önlegességek

Hűtött készételek
Zö|dség és húŁkrémek

E|őre csomagoĺt termékek
Sa|áták

E|őre csomagolt szendvicse|ł

Tojás
(Dobozos csomago|ásban)

Pékáru

Kenyér
<
Darabos pékáru
:inompékáru

eform pÉkáru

Húą hÚskészítľnény

.somagotl tlus

Rizáró|ag eĺőre csomagoIt húskészÍtménveket
forgaImazunk. (Nyers húst nem.)

üstö|t áru

lájkészĺtmények
Zsĺradék

-' 
.!.lelyben fo8yas4tásra Melegĺta|ok (kávé, tea} Zárt rendszerű kávé gépbői

AIap éleĺmíszerek

Lekvár. rnéz és mogyorókrérl
Konzervek
Rizs, hÜvelyesek
Tészta

Cukoą édesítőszerek
o|ajak, zsĹradékok
Lisztek, morzsák' darák

l!!s!]ény, desszert aIapok
só, ételízesĺtők, fűszerek
KészéteI alapok, Ievespoĺok
Ecetek, öntetek
Szószok, mártások
jnack, rágcsá|nĺvaló

Csokoládék

Kekszek, piskóták, nápolyik
Cukorkák, édesség desszert
Kávé, kakaó, instant porok
Tea

Nemzetközi konvha
Ásványvizek

Üdítőitalok

Reform é|elľniszerek

tlKus TeÍmeKek
Gluténmentes termékek
|.aktózmentes terrnékek
Bĺo termékek
Vegetárlánus, vegán
Paĺeo

//

ź-./ ,l,4 ,.'
1,/

Budapest, 20L6.0t. LL.
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