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D O D A T O K  č. 9 

k Rámcovej dohode č. 28/500 v znení neskorších dodatkov 
uzatvorenej  podľa § 11 a § 64 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 269 ods.2  a násl. zákona 
č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „ Dodatok č.9“) 

uzatvorený medzi 
                                                    

Článok I 
Zmluvné strany 

      
Kupujúci: Slovenská republika-Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 
 Kutuzovova 8 
 832 47 Bratislava  
   
Zastúpený: Ing. Pavol LÍŠKA  
 riaditeľ Úradu pre investície a akvizície MO SR 
   
Vybavuje: Ľudovít Augustín Tel.č.:0960 317656 
  Fax.č:0960 317687 
   
IČO: 30 845 572  
   
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000171215/8180  

           
          (dalej len „Kupujúci“) 
 
     a     

Predávajúci:  
Obchodné meno: MIKONA s.r.o                             
Sídlo: Trenčianska 452, 020 01 Púchov 
   
Zastúpený: Ing. Miroslav CRKOŇ            
 konateľ spoločnosti                        
  
Vybavuje: Ing. Peter  Crkoň                          Tel.č.: 0903/514000, 042/4307833        
  Fax č.: 042/ 4307818          
   
IČO: 31 570 364    
DIČ: SK 2020441302                 
   
Bankové spojenie: ČSOB a.s., Púchov  
Číslo účtu: 84553453 / 7500  

Predávajúci je zapísaný v Obchodnom registri SR Okresného súdu Trenčín, Oddiel:Sro, Vložka č. 
2094/R   

( ďalej len „ Predávajúci“) 
                                       
                                (kupujúci a predávajúci ďalej spolu aj ako „ Zmluvné strany“)  
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Preambula 

                                      
1. Zmluvné strany uzavreli dňa 13.02.2008  podľa ustanovení § 11 a § 64 zákona č. 25/2006 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka Rámcovú dohodu č. 28/500 (ďalej len „Rámcová 
dohoda“), ktorej predmetom je určenie podmienok zadávania zákaziek na kúpu a dodanie 
pneumatík, duší a ochranných vložiek pre motorové vozidlá v Rámcovej dohode špecifikovaných. 
Rámcová dohoda bola počas jej platnosti menená a doplňovaná po vzájomnej dohode Zmluvných 
strán formou písomných Dodatkov č.1 až č.8, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.      

 
2. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením bodu 3.6. čl.III a  bodu 7.3 čl.VII Rámcovej dohody  

dohodli na jej zmene a uzatvorení tohto Dodatku č.9 tak, ako je uvedené v článku II. nižšie. 
                                        
 

Článok II 
Predmet dodatku 

                 
2.1. Príloha č.1 k Rámcovej dohode sa v bode 1.1.v riadku označenom poradovým číslom 89 mení 

a jej nové znenie je nasledovné:  
 

P.č. Vyhotovenie pneumatík Rozmer 
Pneumatík LI SI PR Obchodné označenie tovaru 

(výrobca / označenie dezénu) 

Jednotková 
cena  bez DPH 

v EUR 

89. radiálna, dušová, záberová 425/85R21 156 G 18 KAMA 1260 538,24 
 
2.2. Príloha č.1 k Rámcovej dohode sa v bode 1.1.v riadku označenom poradovým číslom 58 mení 

a jej nové znenie je nasledovné:  
 

P.č. Vyhotovenie pneumatík Rozmer 
Pneumatík LI SI PR Obchodné označenie tovaru 

(výrobca / označenie dezénu) 

Jednotková 
cena  bez DPH 

v EUR 

58. radiálna, bezdušová, zimná 235/70 R16 105 H  Matador MP 91 77,78 
 
2.3. V prípade dodania pneumatiky podľa bodu 2.1. tohto dodatku je predávajúci oprávnený dodať 

kupujúcemu miesto zmluvne dohodnutej duše uvedenej v riadku č.28 bodu 1.3 Prílohy č.1  
k Rámcovej dohode nasledovnú novú dušu :    

 
P.č. Rozmer a označenie duší Obchodné označenie tovaru 

(výrobca / označenie ventilu duše) 

Jednotková 
cena  bez DPH 

v EUR 
28. Duša 425/85-21 KAMA   58,41 

 
2.4. V prípade dodania pneumatiky podľa bodu 2.1. tohto dodatku je predávajúci oprávnený dodať 

kupujúcemu miesto zmluvne dohodnutej ochrannej (rozpernej) vložky uvedenej v riadku č.8 bodu 
1.4 Prílohy č.1  k Rámcovej dohode nasledovnú novú ochrannú (rozpernú) vložku:    

  
P.č. Rozmer a označenie ochranných vložiek do ráfikov pneumatík Obchodné označenie tovaru 

(výrobca ) 

Jednotková 
cena  bez DPH 

v EUR 
8. Ochranná vložka 425/85-21 KAMA  43,55 
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2.5. Predávajúci dodá kupujúcemu nasledovnú pôvodne zmluvne dohodnutú pneumatiku uvedenú 
v riadku pod poradovým číslom 89 bodu 1.1. Prílohy č.1 k Rámcovej dohode  

 
P.č. Vyhotovenie pneumatík Rozmer 

Pneumatík LI SI PR Obchodné označenie tovaru 
(výrobca / označenie dezénu) 

Jednotková 
cena  bez DPH 

v EUR 
89. diagonálna, dušová, záberová 15,00-21 154 F 12 Matador MP913 523,24 

  
v prípade obnovenia jej výroby.   

Článok III 
  Záverečné ustanovenia 

                                                                                                                    
3.1.Ostatné ustanovenia Rámcovej dohody vrátane jej príloh, ktoré nie sú dotknuté Dodatkom č.9 

ostávajú v platnosti bez zmeny. 

3.2.Dodatok č.9 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch  
Zmluvných strán a  účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri 
zmlúv v súlade s bodom 3.3. tohto dodatku a je neoddeliteľnou súčasťou Rámcovej dohody. 

 
3.3. 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. 

 
3.4. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Dodatku č.9 v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády  

SR na verejnej dátovej sieti Internet.     
  
3.5. Dodatok č.9 je vyhotovený v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jeden rovnopis 

dostane predávajúci a dva rovnopisy dostane  kupujúci. 

3.6.Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že Dodatok č.9 je uzatváraný slobodne a vážne po vzájomnej 
dohode, nie v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok. 

3.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzatvoriť Dodatok č.9, ako aj spôsobilosť 
k súvisiacim právnym úkonom nie je žiadnym spôsobom obmedzená alebo vylúčená a zároveň 
vyhlasujú, že si Dodatok č.9 pred jeho podpisom riadne a dôsledne prečítali, jeho obsah je pre nich 
dostatočne určitý a zrozumiteľný a na znak bezvýhradného súhlasu a vôle plniť záväzky z neho 
vyplývajúce ho vlastnoručne podpisujú. 

 
V Bratislave dňa...................2011 V Bratislave dňa...................2011 

 
Za predávajúceho: 

 
Za kupujúceho: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Miroslav CRKOŇ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Pavol LÍŠKA 
konateľ riaditeľ 

 
 
 
 




