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Kúpna zmluva č. 2010/2150 
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a násl. Obchodného zákonníka 

na základe zmluvy o budúcich dodávkach č. 2010/526 
 
 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
1.1. Predávajúci :   ERIK JV s.r.o.  
                                Strečnianska 4 
                                851 05 Bratislava  
 
Zastúpený :   JUDr. Jozefom VRÁNSKYM  
                               konateľom spoločnosti 
   
Vybavuje:  JUDr. Jozef  VRÁNSKY              02/62412421 
                                                                  02/62410010 
IČO :  35735473 
 
IČ DPH : SK2020210940 
 
Bankové spojenie :  Tatra banka a.s. Bratislava 
             číslo účtu :   2628251242/1100 
    
Zapísaný v OR:  OS Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo 16254/B 
 
 
 
 
   
1.2. Kupujúci:   Slovenská republika 
    Ministerstvo obrany SR                                                                                             
   Kutuzovova 8  
   832 47 Bratislava  
 
Zastúpený:                                 Ing. Pavlom LÍŠKOM  
                                                    riaditeľom Úradu pre investície a akvizície MO SR 
   
Vybavuje:        Ing. Vladimír JAKÚBEK          0960/317668                                                      
                                                                0960/317679 
IČO    30 845 572 
Bankové spojenie:                 Štátna pokladnica 
číslo účtu:                 7000171215/8180 
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Článok II. 
Predmet kúpnej zmluvy 

2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je nákup a dodávka munície –Náboja 5,56 x 45 NATO BALL SS 109 Dual  
       Core a dodávka  návrhu  kodifikačných údajov na predmet zmluvy podliehajúci kodifikácii podľa § 13 zákona  
       č.11/2004 Z.z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní  kvality výrobkov a služieb na účely  
       obrany, v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.277/2009 Z. z.., §1 a 2 vyhlášky  č.570/2004 
       MO SR, SOŠ ACodP-1  Príručka NATO o kodifikácii a podľa zásad kodifikačného systému Slovenskej repub- 
        liky.       

     2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy v počtoch a cenách podľa tabuľky a špecifiká- 
             cie uvedenej v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto kúpnej zmluvy. 

Názov predmetu zmluvy 
 

Počet kusov
cena za kus

bez DPH 
v € 

cena za kus 
s DPH 

v € 

Cena celkom
s DPH 

v € 
Náboj 5,56 x 45 NATO BALL SS 109 Dual Core 194 500 0,460 0,5520 107 364,00 

      2.3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za predmet zmluvy cenu na účet predávajúceho uvedenú v článku III. tejto 
              kúpnej zmluvy. 
      2.4. Nedodržanie záväzku dodania predmetu zmluvy v dohodnutom množstve, kvalite a termíne zo strany predá-     
             vajúceho budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie kúpnej zmluvy (§ 345 odst.2 Obchodného  
             zákonníka). 

2.5. Šablónovanie munície a prepravného obalu najmenšieho balenia musí obsahovať sériu a rok výroby.        
2.6. Predávajúci nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy inú osobu okrem dopravy. 

 
Článok III. 

Kúpna cena a  platobné podmienky 
3.1. Kúpna cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 
       neskorších predpisov v celkovej výške 107 364,00 € s DPH, slovom stosedemtisíc tristošesťdesiatštyri  
       00/100 € s DPH. 
3.2. V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s dodávkou predmetu zmluvy do mies- 
       ta plnenia.  
3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávky tovarov môžu byť vykonané po častiach. 
3.4. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku dohodnutým spôsobom   
       v mieste plnenia v súlade s článkom IV. tejto zmluvy. 
3.5. Po prevzatí predmetu zmluvy zástupcom kupujúceho v mieste plnenia vystaví predávajúci faktúru ktorá 

musí obsahovať náležitosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov 
a odošle ju na adresu Úrad pre investície a akvizície MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava v dvoch 
výtlačkoch. K faktúre je predávajúci povinný priložiť podpísaný dodací list a preberací zápis podľa článku 
IV. tejto zmluvy. 

3.6. Kupujúci uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa obdržania faktúry. Pre tento účel sa za deň 
úhrady považuje dátum odpísania platenej sumy z účtu objednávateľa.  

3.7. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna alebo neúplná a to do 5 pracovných 
dní odo dňa jej obdržania. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba jej splatnosti. Nová doba 
splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry kupujúcemu. 

 
Článok IV. 

Miesto plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky 
4.1. Miesto plnenia predmetu zmluvy je Vojenský útvar 5728 Nováky, Duklianska 1. 
   Miestom plnenia návrhu kodifikačných údajov o výrobku je adresa : Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodi- 
       fikáciu a štátne overovanie kvality, P.O.BOX 61, Martina Rázusa 7, 91101 Trenčín. 
       Dodávateľ je povinný dodať návrh kodifikačných údajov o výrobku  osobne alebo poštou  na jednom elek- 
       tronickom  médiu (kompakt disk) s tromi výtlačkami dodacieho listu najneskôr do termínu plnenia predmetu  
       zmluvy.  
       Dodávka návrhu kodifikačných údajov o výrobku sa považuje za splnenú jej prevzatím a podpísaním doda- 
       cieho listu.  
4.2. Termín dodania predmetu zmluvy podľa článku II. do miesta plnenia je 30. apríla 2011 
4.3. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené zástupcom kupujúceho na dodacom liste a 
       preberacom zápise, v ktorom bude uvedená jednotková cena predmetu zmluvy i jej celková hodnota. 
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4.4. Pri dodaní predmetu zmluvy v množstve, kvalite a vo vyhotovení podľa dokumentácie výrobcu predávajúci 
       dodá:  Vyhlásenie o zhode (CoC), Výrobný protokol, Platné podmienky doručenia a prijatia, Triedenie 

prepravy podľa nebezpečnosti tovaru, Bezpečnostné opatrenia pri manipulácii, skladovaní a preprave. 
Najmenšie spotrebiteľské balenie aj skupinový obal budú označené názvom munície, sériou a ročníkom 
výroby  predmetu zmluvy. Všetky doklady musia byť v slovenskom jazyku.                                     

4.5. Zástupcom kupujúceho na prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia a na podpis dodacieho listu a 
preberacieho zápisu len pre účely tejto zmluvy je vo VÚ 5728 Martin pplk. Ing. Peter MASÁR, tel. č.: 0960 
482 450, alebo ním poverený príslušník VÚ 5728 Nováky. Zástupca kupujúceho vykoná kontrolu úplnosti 
dodá-vaného predmetu zmluvy a potvrdí preberací zápis a dodací list.  

4.6. Predávajúci je povinný vyrozumieť o termíne dodania predmetu zmluvy zástupcu kupujúceho najmenej  
       3 pracovné dni vopred. Uvedený zástupca kupujúceho vykoná kontrolu úplnosti dodávaného predmetu  
       zmluvy a potvrdí preberací zápis a dodací list. Potvrdený dodací list a preberací zápis predloží predávajúci  
       k faktúre.  
4.7. Dopravu predmetu zmluvy do miesta plnenia vykoná predávajúci na vlastné náklady a nebezpečenstvo. 

 
Článok V. 

Kvalita tovaru 
5.1.  Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v kvalite a  vyhotovení podľa špecifikácie predmetu zmluvy   
        uvedenej v prílohe č.1 , ktorá je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy s riadne vyplneným a potvrdeným 

záručným listom k  predmetu zmluvy.  
5.2. Na dodaný predmet zmluvy predávajúci poskytuje záruku 5 rokov. Záručná doba začína plynúť nasledujúci 

deň po dodávke a prevzatí predmetu zmluvy určeným pracovníkom kupujúceho a potvrdením záručného 
listu. Záruka sa nevzťahuje na závady a škody vzniknuté mechanickým poškodením, nesprávnou obsluhou, 
údržbou a skladovaním.  

5.3. Kupujúci je povinný vady písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, 
najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho 
záručná doba prestáva plynúť a začína znova plynúť od nasledujúceho dňa po dni odovzdania vymeneného 
predmetu zmluvy 

5.4. Oznámenie o vadách musí obsahovať: číslo zmluvy, názov a typ reklamovaného výrobku, miesto uloženia, 
       popis vady, číslo dodacieho listu.    
5.5. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 
5.6. Nároky kupujúceho z vád tovaru budú uplatňované v súlade s § 436 a nasl. Obchodného zákonníka. 
5.7. Predmet zmluvy bude dodaný s návodom na uplatnenie reklamácie v slovenskom jazyku.       
5.8. Výskyt vád pre uplatnenie reklamácie užívateľ uplatňuje prostredníctvom Úradu pre investície a akvizície. 

 
Článok VI. 

Nadobudnutie užívacieho a vlastníckeho práva 
6.1. Kupujúci nadobúda užívacie právo k predmetu zmluvy dňom jeho prevzatia v mieste plnenia a podpisom 

dodacieho listu (preberacieho zápisu) a vlastnícke právo k predmetu zmluvy vzniká dňom uhradenia kúpnej 
ceny. 

Článok VII. 
     Kodifikácia 

7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet zmluvy nezaradený do kodifikačného systému SR uvedený v Zozna- 
       me výrobkov podliehajúcich kodifikácií (príloha č. 2) bude kodifikovaný opisnou metódou. 
7.2. Dodávateľ je povinný dodať návrh kodifikačných údajov o výrobku podľa §13 zákona č.11/2004 Z.z.. 
7.3. Dodávateľ je povinný uplatniť ustanovenia §13 zákona č.11/2004 Z.z. u svojich dodávateľov. 
7.4. Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne dodať na adresu Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu  a 
       štátne overovanie kvality informácie o všetkých zmenách týkajúcich sa výrobkov predmetu dodávky, ktoré  
       majú vplyv na kodifikačné údaje výrobkov, vrátane zmien na výrobkoch nakupovaných predávajúcim od   
       svojich dodávateľov. 
7.5. Jeden rovnopis uzatvorenej kúpnej zmluvy bude zaslaný na Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a 
       štátne overovanie kvality.  
7.6. Všetky povinnosti vyplývajúce z kodifikácie budú vykonané budúcim  predávajúcim na jeho vlastné nákla- 
       dy a nebezpečenstvo. 
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Článok VIII. 
     Sankcie 

8.1. V prípade, že predávajúci nedodrží termín splnenia predmetu zmluvy dohodnutý v tejto zmluve, uhradí 
kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného predmetu kúpnej zmluvy za každý deň 
omeškania. Ak došlo k omeškaniu predávajúceho s plnením predmetu zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej 
moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk) neuplatní kupujúci voči predávajúcemu zmluvnú pokutu 
za dobu trvania vyššej moci.      

8.2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry uhradí tento predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 
0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.  

8.3. V prípade, že predávajúci nedodá návrh kodifikačných údajov v termíne plnenia dodávky v stanovenej for- 
       me, rozsahu a kvalite, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10,00  € za každý deň omeškania.  
8.4. V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v termíne dohodnutom v článku V. tejto zmluvy, 

uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20,00 Euro za každý deň omeškania. 
8.5. Zmluvné pokuty a úrok z omeškania dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a 
       v akej výške vznikne druhej strane škoda. 
8.6. Dohodnuté zmluvné pokuty a úrok z omeškania povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa 

ich uplatnenia. 
 

Článok IX. 
Záverečné ustanovenia 

9.1. Táto zmluva je uzavretá na dobu určitú do 30. 4. 2011, nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluv- 
        nými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
9.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možno vykonávať iba formou písomnej dohody zmluvných strán, ktoré  
       budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
9.3. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce ustanove- 
       niami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi. 
9.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, tri vyhotovenia obdrží kupujúci, jedno vyhotovenie predá- 
       vajúci.  
 
     V Bratislave, dňa                                                                         V Bratislave, dňa 
 
     Za predávajúceho:                                                                       Za kupujúceho: 
 
 
 
 
 
 
     ..........................................                   ................................................ 
     JUDr. Jozef VRÁNSKY                        Ing. Pavol LÍŠKA 
                  konateľ                       riaditeľ 
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 MINISTERSTVO OBRANY SR 
    Úrad pre investície a akvizície 
  –––––––––––––––––––––––––––– Príloha č. 1 ku KZ č. 2010/2150 
 Počet listov: 1 
  
                                  
 

Špecifikácia predmetu zmluvy 
 
 

Náboj 5,56 x 45 NATO BALL  SS 109 Dual Core je určený na plnenie výcvikových úloh  útvarov OS SR a 
najmä pri boji v osídlených oblastiach a pri taktických operáciách v budovách. Používaním streliva  a jeho druhy 
striel sa zvýši schopnosť strelca presne, rýchlo a účinne eliminovať cieľ.    
 
Výkonnostné požiadavky - Strely NATO SS 109 Dual Core , váha je 4,0 g , ± 0,1 g 
 a úsťová rýchlosť je 935 m/s. ±15 m/s 
 
Príslušenstvom munície  je prepravný obal, typ M2A1.  Šablónovanie munície a prepravného obalu zodpovedá 
príslušným TP-VD zhotoviteľa. 
 
Munícia  spĺňa nasledovné TTP : 
- bude vyhotovená v zmysle platnej technickej dokumentácie TP-VD zhotoviteľa, 
- kaliber                                                                                                                    5,56 mm, 
- dĺžka nábojnice                                                                                                      45 mm, 
- úsťová rýchlosť                                                                                                  935m/s ±15 m/s 
- hmotnosť strely                                                                                                   4,0  g, ± 0,1 g 
- rozsah skladovacích teplôt                                                             od – 40°C do + 60°C, 
- rozsah pracovných teplôt                                                               od – 30°C do + 50°C, 
- nábojnica                                                                                                               mosadzná, 
- praktické použitie                                                                                                 10 – 600 m, 
- jadro projektilu                                                                                           dvojité jadro 
- prieraznosť na 570m                        3,5 mm hrubý plech, Rockwell B55/70 
- presnosť na 300 m                                                                                              max.85 mm, 
- mechanická odolnosť                                                             požiadavkám noriem NATO, 
- trieda nebezpečnosti                                                                požiadavkám noriem NATO, 
- UN kód                                                                                    požiadavkám noriem NATO, 
 
Skladovanie:  

Výrobok je dlhodobo skladovateľný pri teplotách v rozmedzí -40°C až +60°C pri relatívnej vlhkosti 
do 99%. Pri dodržaní skladových podmienok sú zachované technické parametre záruka a životnosť. 
 
Balenie:  

Balenie je vyhotovené z plastu, kartónu, kovu alebo dreva, je označené UN kódom a kódom o zatriedení 
výbušnej látky do príslušnej triedy nebezpečnosti v zmysle odporúčaní OSN.  

Značenie: 
Na každom obale je označenie typu výrobku, značka alebo kód výrobcu, počet kusov v balení, séria 

a rok výroby. Každý obal obsahuje i 13 miestny čiarový kód. 
 

Záručný a pozáručný servis: 
Požadovaná záruku  min. 5 rokov so spoľahlivosťou výrobku minimálne 98% 
Doba životnosti  min. 10 rokov s požadovanými parametrami 
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MINISTERSTVO OBRANY SR 
 Úrad pre investície a akvizície 
 ––––––––––––––––––––––––––––                                                                   Príloha č. 2 ku KZ č. 2010/2150 
               Počet listov: 1 
 
                      
 
 
 

Zoznam položiek určených ku kodifikácii 
 
 
 
 

Názov predmetu zmluvy Výkresové číslo NSN VČM 

Náboj 5,56 x 45 NATO BALL SS 109 Dual Core    

 
 
Poznámka:  
1. V prípade, ak výrobok je v používaní ozbrojených síl, údaje : „názov, výkresové číslo a VČM“ vyplní používateľ. 
2. V prípade, ak ide o novo zavádzaný výrobok, vyplní údaje obstarávateľ v súčinnosti s používateľom. Údaje musia obsa- 
    hovať názov a presné označenie výrobku (výkresové číslo), pod ktorým ho výrobca vyrába (dodáva).  
3. V prípade, ak výrobok je zaradený v kodifikačnom systéme NATO (má pridelené zahraničné NSN), ale nie je zaradený 
    v kodifikačnom systéme SR, vyplní obstarávateľ v tabuľke príslušné NSN v spolupráci s dodávateľom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


