
        MK-59/2017/M 

 

Dodatok č.1  

k RÁMCOVEJ  DOHODE pre ČASŤ 2 

ev. č. MK-82/2013/M 

uzavretý medzi zmluvnými stranami: 

  

Objednávateľ:   Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

Sídlo:                          Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 

V zastúpení:              Marek Maďarič, minister kultúry 

IČO:                          00165182 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica  

Číslo účtu:             SK90 8180 0000 0070 0007 1652 

a štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky podľa Prílohy č. 2 Rámcovej dohody 

(ďalej len  „objednávateľ“) 

 

Dodávateľ:             SOITRON, s.r.o. 

Sídlo:                  Plynárenská 5, 829 75 Bratislava 

V zastúpení:             Ing. Ondrej Smolár, konateľ  

Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s. 

Číslo účtu:  2625832658/1100 

IČO:                         35955678 

DIČ:                         2022066937 

IČ DPH:  SK2022066937 

Označenie registra: Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro 

vložka číslo: 37618/B 

(ďalej len „dodávateľ“)  

(ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) 
 

 Preambula 

Zmluvné strany uzavreli 25.11.2013 Rámcovú dohodu ev. č. MK-82/2013/M, predmetom ktorej je 

dodanie tovarov a služieb, ktoré sú podrobne technicky špecifikovaných v Prílohe č. 1a tejto 

Rámcovej dohody, za podmienok dohodnutých v príslušných  ustanoveniach tejto Rámcovej 

dohody, v rozsahu a spôsobom dohodnutom v jednotlivých čiastkových zmluvách, ktoré budú mať 

formu objednávky, uzatvorených medzi ktorýmkoľvek z kupujúcich, objednávateľov alebo aj 

viacerými kupujúcimi, objednávateľmi spoločne podľa Prílohy č. 2 Rámcovej dohody. Ceny za 

dodanie jednotlivých tovarov a súvisiacich služieb tvoriacich predmet plnenia sú špecifikované 

v Prílohe č. 1b Rámcovej dohody. 



Z dôvodu zvýšenia požadovaného počtu druhov tovarov (identifikovaných pomocou ID položky) a 

zvýšenia kúpnej ceny  o 2 229 248,40 eur bez DPH sa zmluvné strany sa dohodli  na uzatvorení 

tohto Dodatku č. 1, ktorým sa mení Rámcová dohoda nasledovne:   

Článok 1 

Kúpna cena a platobné podmienky 

1. V článku  5 ods. 2 znie:  

„2. Zmluvnými stranami dohodnutá celková kúpna cena (maximálna kúpna cena) je 25 312 581,73 

eur bez DPH (slovom: dvadsaťpäťmiliónovtristodvanásťtisícpäťstoosemdesiatjeden eur a 73 centov) 

bez DPH.“ 

Článok 2 

Záverečné ustanovenia  

 

1.  Počty tovarov uvedené v Prílohe č. 1b Rámcovej dohody podľa  ID položiek  K2.001,   

K2.002, K2.006, K2.012, K2.026, K2.034, K2.051, K2.069, K2.072, K2.093 sa menia podľa 

Prílohy č. 1 tohto Dodatku č. 1. 

 

2.1 Ostatné ustanovenia Rámcovej dohody, ktoré neboli dotknuté týmto Dodatkom č.1, zostávajú 

platné a účinné v pôvodnom nezmenenom znení.  

 

2.2 Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri 

zmlúv.  Predávajúci súhlasí so zverejnením tohto dodatku v Centrálnom registri zmlúv. 

 

2.3 Dodatok č.1 je vyhotovený  v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých po podpísaní dostane 

obstarávateľ  štyri (4) vyhotovenia dodatku a predávajúci 2 (dve) vyhotovenia dodatku. 

 

2.4 Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Rámcovej dohody. 

 

V Bratislave dňa 24.11.2017  

     

Objednávateľ:       Dodávateľ: 

________________________    ________________________ 

        Marek Maďarič              Ing. Ondrej Smolár 

        minister kultúry                       konateľ 

 

 

 

 


