
RÁMCOVÁ DOHODA 

č. 2013/8182 

uzatvorená podľa § 11 a § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávani a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisova podl'a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 

medzi: 

Kupujúci: 
( Objednávatel') 
v zastúpení: 
IČO: 
bankové spojenie: 
číslo účtu: 

(ďalej aj objednávatel') 

a 

Predávajúci: 
(Zhotovitel') 
v zastúpení: 
IČO: 
DiČ: 
IČOPH: 
bankové spojenie: 
číslo účtu: 

(ďalej aj zhotovitel') 

Obchodný zákonník 

Finančné ríaditel'stvo Slovenskej republiky 
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica 
Ing. František Imrecze, prezident finančnej správy 
42499500 
Štátna pokladnica 
7000437837/8180 
Verejný obstarávatel' podl'a § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní"). 

MIKONA s.r.o. 
Trenčianska 452, 020 01 Púchov 
Ing. Miloslav Kryštof, konatel' spoločnosti 
31570364 
2020441302 
SK2020441302 
ČSOB 
84553453/7 500 
Registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, 
Vložka číslo: 2094/R 

I. 
Predmet Rámcovej dohody 

1. Dodanie letných, zimných a celoročných pneumatík domácej aj zahraničnej produkCie na osobné, nákladné 
a špeciálne motorové vozidlá finančnej správy v predpokladanom množstve, ktoré je uvedené v Prílohe č. 1, 
na obdobie troch rokov. 

2. Poskytnutie služieb pneuservisu: prezúvanie pneumatík, oprava defektov pneumatík a vzdušníc vrátane 
demontáže, montáže a vyváženia, mimosezónne uskladnenie pneumatík, bezplatná likvidácia ojazdených 
pneumatík a duší, alebo len niektoré z týchto činností vykonávaných na služobných motorových vozidlách 
prevádzkovaných finačnou správou v predpokladanom množstve a v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 2, na 
obdobie troch rokov. 

3. Počas platnosti Rámcovej dohody (ďalej len "RO"), bude prípustné na základe písomného návrhu 
predávajúceho vykonať zmeny v predmete tejto RO nahradením pneumatík špecifikovaných v Prílohe č.1 k 
RO inými novými pneumatikami výlučne z dôvodu preukázatel'ného ukončenia výroby uvedeného tovaru. 
Ukončenie výroby tovaru preukáže predávajúci predložením potvrdenia výrobcu alebo zástupcu výrobcu. 
Nahradené nové pneumatiky musia zodpovedať technickým špecifikáciám uvedeným v Prílohe č.1 k RO. 
Kupujúcim budú akceptované nové druhy pneumatík s porovnatel'nými alebo kvalitatívne lepšími úžitkovými 
vlastnosťami a parametrami. 

II. 
Objednávky a plnenie RO 

1. Objednávka musí obsahovať údaje o názve tovaru, príp. služby, množstvo, technickú špecifikáciu, 
prepravné dispozície, návrh termínu dodávky a hlavné údaje o objednávatel'ovi (názov, adresu, IČO, 
bankové spojenie a presné miesto dodávky tovaru podl'a bodu III. ods. 1 písm. a) resp. písm. b) tejto RO. 

2. V objednávke musí byt' uvedené EČV, ku ktorému sa daná objednávka viaže, meno a priezvisko osoby 
poverenej objednávatel'om na prevzatie tovaru a služieb. Zhotovi tel' môže požadovať k nahliadnutiu 
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