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MINISTERSTVO OBRANY SR 

Úrad pre investície a akvizície 

     č.: KaVSÚ-1-87/2011 

    Výtlačok č.   : 

č.p.: ÚIA /K-72-8, OITaKT      Počet listov  :  2 

Č. SAP: 6500000011 

 

     Počet príloh :   0     

 

 

Dodatok č.1  
K RÁMCOVEJ DOHODE č. 27 / 571 

uzatvorenej podľa ustanovení § 11 a súv. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a ustanovení § 269, ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka 

medzi Slovenskou republikou, Ministerstvom obrany SR 

a spoločnosťami Beset, spol. s  r.o., Soimco, s.r.o. a SEVITECH a.s. 

(ďalej len Rámcová Dohoda) 

 

 

Budúci objednávateľ: Slovenská republika, Ministerstvo obrany SR a a budúci dodávatelia: 

Beset, spol. s  r.o., Soimco, s.r.o. a SEVITECH a.s., sa v súlade s čl. XIII, bod 12.1 

Rámcovej Dohody dohodli na tomto dodatku č.1 k Rámcovej Dohode, ktorý upravuje 

Rámcovú dohodu nasledovne:  

 

 

A) V článku I. Účastníci dohody, sa menia nasledujúce údaje  Budúceho 

objednávateľa a Budúcich dodávateľov  takto: 

 

 Budúci objednávateľ :  

 Zastúpený:  Ing. Jurajom Hrehorčákom 

    riaditeľom Úradu pre investície a akvizície MO SR 

 mení na:  

 Zastúpený:  Ing. Pavlom Líškom 

    riaditeľom Úradu pre investície a akvizície MO SR 

 

 Budúci dodávateľ(2) :  
 Budúci dodávateľ (2) : SoImCo s. r.o. 

    Miletičova 23 

    821 09 Bratislava  

 mení na:  
Budúci dodávateľ (2) : Soimco s. r.o. 

    Galvaniho 12 

    821 05 Bratislava  

 

 Budúci dodávateľ(3) :  
Zastúpený :  Ing. Jaroslavom Murárom, predsedom predstavenstva, 

    generálna plná moc 

 

mení na:  

 Zastúpený:  Ing. Jaroslav Murár, predseda predstavenstva 

    Jaroslav Gajdoš, člen predstavenstva 

 



 
   

D1 k RD  č. 27/571                                                                                        2 

 

B)  V prílohe č. 4 bod 1 sa text : 

1.  Osobohodina experta budúcich dodávateľov 
 

1 osobohodina = 60 minút = 169 EUR bez DPH 

 

 nahrádza textom: 

 1.  Osobohodina experta budúcich dodávateľov 
 

1 osobohodina = 60 minút = 156,32 EUR bez DPH 

 

 

C) Tento Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy č. 27/571 a je vypracovaný 

v deviatich (9) vyhotoveniach, z ktorých tri (3) vyhotovenia obdrží Objednávateľ a dve 

(2) vyhotovenia Dodávateľ (1), dve vyhotovenia Dodávateľ (2) a dve vyhotovenia 

Dodávateľ (3). Všetky vyhotovenia majú platnosť originálu. 

 

D) Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 

 Tento Dodatok č.1 sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým 

sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a 

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

 

 E) Ostatné články a ustanovenia Rámcovej dohody 27/571 týmto Dodatkom č.1 

neupravené sa nemenia a zostávajú v platnosti. 

 

 
V Bratislave: 

 
 
 

Za budúcich dodávateľov:                                                 Za budúceho objednávateľa: 
 
 
 

RNDr.Viliam ČÍK   Ing. Pavol Líška 
        konateľ                                                                                                     riaditeľ  
 
 
 
Ing. Richard Beňo 
          konateľ 
 
 
 

Ing. Jaroslav Murár 
predseda predstavenstva 

 

 
     Jaroslav Gajdoš 

člen predstavenstva 

 


