MEGBÍZÁSI SZERZÓDtrS MÓDOSiTÁSA

amcly tétrejiin egyrészről a NYÍRW Nonprofit Kft. (4400 Nl.ircglháza, Tiiz,ér utca 2-4. szlm.
adószám: l03633 l5-2-15. cégiegrzéksám: Cg. l5_09-060275, képviselő: Dr. Pazonyi Póter iigyvezető)
mint megbízíl(továbbiakban: Megbízó) nrásrészról az
AEGls Gf,NERAL Kft. ( l l ó2 Budapest, }'ahéj u, 34., cégnyilvántartási sáma: 0l -09- |99l ó l ,
adósáma: 25090053-242,képviseletében: Stefán Dlívid Slíndor ügrvczető), és az
..!MONTA Kft. ( l 022 Budapest. Váci ú1 l 52- l 56,, cégnyilvántanási szánra: 01_09-()70J i J. adószárna:
l 04 l9007-2-4 l, képviseleteben: Rauschné Naszily Erika Judit üryl,ezető)
közijs ajánlattevők. mint M€bízottak (továbbiakban: Megbízottak) kö7ölt a7 alulímll napon és hely,en.
alábbi feltételek szerint:

Felck rö8zítik, bog} a NYÍR\ry Nonproíit Kft,, mint iVtegbízó ós az AEGIS GENf,RAL
Kft. - AMoNTA Kft., mint Megbízottak között 202l. június 2l. napján megbízási szerződés jött létre
a Meghízó sz.ékhe|yének. illetve eg}€s telephelyeinek őrzés-védelmi feladatainak ellátása tárgyában.
1,1'Szcrzó<lö

( a továbbiakban: szerződés).

A szerzódós 3. pontja alapján a Megbízó jogosult a szerzódés időtartamát egyolda|úan legkevesebb 30
nappal a szerz-ódés megszűnését nlcgelózően további 1 éwel, 202j. június 22, napjáig
nreghosszabbítani.
A Megbízó erre vonatkozó szándéknyilatkoz-atáí 2022. rnájus 03. napján közölte a Megbízottakkal. ,A
Felek ógzítik, hogy az AMONTA Kft. az AEGIS GENERAL Kft. nevében cégieryzésre jogosult
személy hatalmazza nleg azzal. hogy a jelen megbízisi szerzódés módosítását nevében is aláírja.
2./ Szerződő Felek az l ./ pontban tneghatározott szerződés 3./ pontját a fentiekre íekintettGl az alábbiak
sz_erint nródosídák:

3./ A Szerzödő Felek megállapodnak abban. hogy.|elen szerződés sz-erinti levékenység 2O2l.
június 2l. napiától - 202J. június 2l. napjáig tárt.
3.1 Szsrződó Fclek rögzirik. hogy az l./ pontban nlcghará ctzott rnegbízási szerzórlés egyób - jelen
sz.erzödésmódosí&ással nem érintett- pontjai vá|tozatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen szerzödésmódosírás megfelel a Kbt.

l4l.

§ (4) bekezdés a) pontjában

lbglalt követclményeknek.

Jslen szerződésm(ldosítást a Felek elohasás és kölcsönös értelmez-ésután. nlinl a7 akafattlkkal és
nyilatkozatukkal mindenben megeryezót, jóváhagyólag aláírták.
Nyíregylrriza, 202?. május l6.

lgl'ÍRYr Non p lrrfit Kft.

{Jü0 §tiielt,llli.:;r.'l iLúr u.

_l_

24.sz
Mcgbiz.ott

,\,\

/r-a

^ü';§

,{l

/4

./'r/

