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DODATOK ČÍSLO 1 

 

k Rámcovej dohode číslo 2010/506 
uzatvorenej podľa § 11 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

Článok I. 

                                                               Zmluvné strany 
 

1.1. Kupujúci : Slovenská republika 
 Ministerstvo obrany SR 
                                                                                                    
 Úrad pre investície a akvizície 
 Kutuzovova 8 
 832 47 Bratislava 
 
Zastúpený : Ing. Pavol LÍŠKA 
                                                 riaditeľ  
 
Vybavuje:                            Ing. Natália BABEJOVÁ tel.: +421 960 317644 
                                                     fax: +421 960 317686 
 
I Č O :   30845572 
IČ DPH :         SK2020947698 
Bankové spojenie :  Štátna pokladnica  
Číslo účtu :   7000171215/8180 
 
1.2. Predávajúci :                 OMV Slovensko, s. r.o. 
    Einsteinova 25 
    851 01 Bratislava   

Zapísaný v OR OS Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 777/B 
 
 Zastúpený :                        Marián SOCHA 
    prokurista spoločnosti 

    Ing. Vladimír LUKÁČ 
    prokurista spoločnosti                                              

Vybavuje :              Ing. Henrich ROSENBERGER        tel.: +421-903/720 863 
              Expert C&I Sales                          fax: +421-2 50250555 
 
IČO :                                     00 60 43 81                           
IČ DPH :                          SK52010400002    

Bankové spojenie:             Tatra banka, a.s, Bratislava 
Číslo účtu :                            2626002605/1100 



Článok II. 
Predmet dodatku 

 
Rámcová dohoda číslo 2010/506 (ďalej len RD) uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa po 
dohode zmluvných strán a v súlade s jej článkom VI - Záverečné ustanovenia, bod 6.4. mení a dopĺňa 
nasledovne: 
 
1. V Článok IV. – Cena sa zmení a bude znieť nasledovne: 
 
„Jednotkové ceny predmetu dohody pre rok 2011 sú stanovené v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z o 
cenách v znení neskorších predpisov nasledovne: 
 

P. č. Názov tovaru Jednotková cena   
v  €/MJ bez DPH 

1 Motorový olej SAE 0W30 podľa vojenskej akostnej špecifikácie MSU-27.2/L 3,81 

2  Hydraulický olej VG 15 podľa vojenskej akostnej špecifikácie MSU-212.2/H 1,53 

3  Hydraulický olej VG 32 podľa vojenskej akostnej špecifikácie MSU-212.2/H 1,65 

4  Hydraulický olej VG 46 podľa vojenskej akostnej špecifikácie MSU-212.2/H 1,85 

5  Hydraulický olej letecký H5S superclean podľa vojenskej akostnej 
špecifikácie MSU-212.1/H 3,05 

 
 
V ďalších rokoch platnosti tejto dohody bude možné cenu zmeniť iba v odôvodnených prípadoch pri  
podstatnej  zmene podmienok v dôsledku legislatívnych zmien, ktoré  majú dopad  na  tvorbu ceny   
(napr. DPH), nárastu materiálových nákladov  a v iných   riadne odôvodnených  prípadoch. Každá  
zmena  cien  musí byť  vykonaná  formou  písomného dodatku k tejto dohode na základe súhlasu 
oboch strán. 
 

 
Článok III. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Ostatné ustanovenia RD, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti nezmenené. 

2. Tento dodatok je platný dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim 
po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

3. Tento dodatok 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. 

4. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých si jeden rovnopis ponechá predávajúci 
a dva rovnopisy si ponechá kupujúci. 

5. Zmluvné strany  prehlasujú, že tento dodatok nebol uzatvorený za nevýhodných podmienok, alebo 
v tiesni, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho osoby 
oprávnené konať v mene zmluvných strán podpisujú.  



6. Tento dodatok sa po jeho podpise stáva neoddeliteľnou súčasťou RD. 

 

V Bratislave, dňa.............                     V Bratislave, dňa............. 

 
 
 Za predávajúceho:                                                                     Za kupujúceho: 
 
 
 

Marián SOCHA       Ing. Pavol LÍŠKA 
prokurista spoločnosti                              riaditeľ 
 
 
 
Ing. Vladimír LUKÁČ 
prokurista spoločnosti 
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