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székhely; 1239 Budapest, Nagykőrösi út 353.
cégíeg },-zéksz.ám: 0I-I-04I754
adószám: I0759a28-2-43
képl,iseli: Hází Zoltán v ezén Eaz gatő

másrészről a Pajzs 07 Biztonságvédelmi és Magánnyomoző Zrt. (a továbbiakban:
Vállalkozó 1.)

és BB Védelem Vagyonvédetmi Kft. (a továbbiakban: Vállalkoző 2.)

(Vállalkozó 1. ás Vállalkoző 2. a továbbiakban együttesen: Vállalkozó)

Megrendelő és Vállalkoző a továbbiakban együtt: Felek - között az aba,Iírott helyen és napon
az alább i fel tétel ekkel.
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Megrendelő, mint ajfuiatkérő a közbeszerzésekről szőIő 2071. évi CVIII. törvényl 94. § (3)
bekezdés b) pontja alapján hirdetmény nélkriii targyalásos közbeszerzési eljárást folyatott 1e

"Orzés-védelmi és jegyellenőrzési szolgáltatás megrendelése a Budapesti Nagybani Piac
Zrt. részére" tárgyban, mely eljárásban Vállalkozót hirdette ki nyertesnek. Felek a
vállalkozási szerződést 2015. augusztus 4. rmrpján kötötték meg,

1. A szerződés időbeli hatáIya az őrzés-védelmi és jegyellenőrzési szolgáltatásra
vo natko zó an a hatáúyb alépé s étő 1 számítotí 2 8 hónap .

2. A szerződés alapjául szolgáIő közbeszerzési eljarás ajáilati felhívásrának F) pontjában
(A szetződés időtartama) Megrendelő ajránlatkérőként fenntartotta a jogot a
megkötendő szeruődés hatályának meghosszabbítására; a szerződés 11.1. pontja ennek
megfelelően tartalmazza a 20 hónapos meghosszabbítás lehetőségét.

' 3. Felek megállapodnak, hogy a szerződés időbeli hatátyát2Ot7. december 5. napjától
2019. augusztus 4. napjáig tartő időszakra meghosszabbítják. Jelen módosításra a

s:éklrcly; 1149 Budapest, Angol t1.77.
cégiegr-:ékzánl: 01-10-045764
adószám: 12100059-2-42
banlazámlaszám: OTP Bank N}rL 11784009-20604235
képviseli: szvoboda János Tamás vezffigazgatő

székheIt,; i037 Budapest, Lestyán utca 3. 2. em.
cégieg y-zéks:ánt: 01-09-987680
adószám: 229I3I75-2-4I
banl<számlaszám: OTP Bank Nyrt. 1l'/03006-20464493
képl,iseli; Bittó Sandot cégvezető

1 A továbbiakban: Kbt.

amely létrejött egyrészről a Budapesti Nagybani Piac Zrt. (a



közbeszeruésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) bekezdés a) pontjanak
alkalmazásával kerül sor.

A vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul
érvényben, és hatályban maradnak. Jelen szerződésmódosításra egyebekben a Kbt.-
ben, a Polgári Törvénykönyvben és egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaitak az
iranyadók.

Vállalkozó jelen szerződésmódosítás aláírásával egyidejűl,eghozzájárulását adja, hogy
Megrendelő az áItala készített "Tájékoztatő a szerződés módosításról" elnevezésű
hirdetményt a Közbeszerzési Ertesítőben megjelentesse.

Felek a jelen szerződésmódosítást annak elolvasását és kölcsönös értelmezését
követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jőváhagyólag írjak alá.

Budapest, 2017. november 14.

@-védelemrrt.
1037 Budpgt, Lestyán u.3, Z. em.
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Budapesti Nagybani Piurc Zrt.
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Szvoboda jános Tamás

vezérigazgatő
Vállalkozó 1.

BB Védelem lfft.
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