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amely létrejött egyrészről a Budapesti Nagybani piac zrt. (atorraÜ8íá|Táir, *nguuo;*uu,P'r#**]:"""

székhely: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 353.
cégiegyzélazám: 0I-I-04I754
adószám: I0759028-2-43
képviseli: Héai Zoltán v ezéigazgatő

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

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

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

Megrendelő és Vállalkoző a továbbiakban együtt: Felek - között az alulírott helyen és napon
az alábbí feltétel ekk el.
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Megrendelő, mint ajánlatkérő aközbeszerzésekről szőlő 2071. évi CVIII. törvényl 94. § (3)
bekezdés b) pontja alapján hirdetmény nélktili tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le
"Orzés-védelmi és jegyellenőrzési szo|gáltatás megrendelése a Budapesti Nagybani Piac
Zrt. részére" tárgyban, mely eljárásban Vállalkozőt hirdette ki nyertesnek. Felek a
váilalkozás i szerződést 20I 5 . augusztus 4. napján kötötték meg.

1. A vállalkozási szerződés 3.1. pontja szerint Vállalkozó nettó 1.75O,-Ftlfő/őra, azaz
nettő ezerhétszáaötv en F tl fő l őr a váll alkozói díj ra j o go sult.

2. Felek megállapodnak, hogy a váIla\kozási szerződés 3.1. pontja 2018. januar 1-i
hatáIlyal módosul, aminek megfelelően YáIlalkoző ezennaptől nettó 1,925,-Ftlfő/őra,
azaz nettő ezerki 1 encs záátuszonöt F tl fő l őr a váll alkoz ás i díj ra j o go sult.

. 3. Jelen módosításra a kőzbeszerzésekről szőIő 2015. évi CXLIII. törvény I4L § (2)
bekezdés alkalmazásával kerül sor.

székhely: 1149 Budapest, Angol u.77 .

césiegvzélíszám: 01-10-045764
adószám: 12100059-2-42
bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-20604235
képviseli: Szvoboda János Tamás vezéigazgatő

székhely: 1037 Budapest, Lestyán utca 3. 2. em.
cégiegyzékszám: 01 -09-987680
adószám: 22913I75-2-4I
bankszámlaszám: OTP Bank Nvrt. t 1703006-20464493
kepviseli: Bittó Sándor cégvezető

l A továbbiakban: Kbt.



A vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai váItozatlarrul
ervényben, és hatályban maradnak. Jelen szerződésmódosításra egyebekben a Kbt.-
ben, a Polgári Törvénykönyvben és egyéb vonatkozó jogszabályokban foflaltak az
irányadók.

Vállalkozó jelenszerződésmódositás aláításával egyidejűeghozzájáruIását adja, hogy
Megrendelő az áIta\a készített ,,Tájékoztatő a szeruődés módosításról" elnevezésű
hirdetményt a Kőzbeszerzési Ertesítőben megjelentesse.

Felek a jelen szerződésmódosítást annak elolvasását és kölcsönös értelmezését
követően, mint akaratukkal mindenbon megegyezőt, jővál7agyólag írják aIá.

Budapest, 2017.
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Budapesti Nagybani Piac Zrt.
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