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    MINISTERSTVO OBRANY SR 
     Úrad pre investície a akvizície                                           
 
Č. p.: ÚIA –K-12-43-56/2011-OOITaKM                                            Výtlačok číslo: 

                                                                                                  Počet listov:    5 
                                                                                                  Príloha :          - 

D O D A T O K  č. 2 
k Rámcovej dohode č. 28/564 

uzavretý medzi kupujúcim Slovenskou republikou - Ministerstvom obrany SR  
a predávajúcim spoločnosťou  REMPO, s. r. o.,  Stará Vajnorská 19,  832 45 Bratislava 

 
Číslo SAP 6 5 0 0 0 0 0 1 7 9 

 
 
V zmysle článku VI. „Záverečné ustanovenia“  bod  6.3 Rámcovej dohody č. 28/564 (ďalej 
len „dohoda), v znení Dodatku č. 1 sa  dohoda mení a dopĺňa takto: 
 
 
1)   Znenie bodu 3.2 v Článku  III. „Predmet dohody“  sa ruší a nahrádza sa nasledovne: 
  
Ruší sa text v znení: 
Predmetom tejto dohody je dodávka  návrhu  kodifikačných údajov  (ďalej len „NKÚoV“)  na 
výrobky nezaradené do kodifikačného systému SR, podliehajúce kodifikácii podľa § 13 zákona 
č.11/2004 Z. z., § 1 a 2 vyhlášky č 570/2004 MO SR opisnou metódou podľa zásad 
kodifikačného systému Slovenskej republiky a SOŠ AcodP-1-Príručka NATO o kodifikácii. 
 
 
Nahrádza sa textom v znení: 
 
3.2 Predmetom tejto dohody je: 

3.2.1.Určenie podmienok dodania návrhu kodifikačných údajov na  výrobky (ďalej len 
NKÚoV) nezaradené do kodifikačného systému SR podliehajúce kodifikácii podľa: § 13 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.11/2004 Z. z., § 1 a 2  vyhlášky č. 
570/2004 MO SR opisnou metódou podľa zásad kodifikačného systému Slovenskej  
republiky a SOŠ AcodP-1- Príručka NATO o kodifikácii  

3.2.2.Určenie podmienok  vykonania štátneho overovania kvality podľa zákona Národnej 
rady Slovenskej republiky 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.  

 
 
 
2) V článku V. „Podmienky čiastkovej kúpnej zmluvy“ v bode 5.4: 
      
 Ruší sa bod 5.4 v znení: 
 
5.4 Kodifikácia 
a)  Zmluvné strany sa dohodli, že výrobok nezaradený do kodifikačného systému SR uvedený 

v prílohe č. 2  
(Zoznam výrobkov podliehajúcich kodifikácii) bude kodifikovaný opisnou metódou. 

b) Predávajúci je povinný podľa § 13 zákona č. 11/2004 Z.z. dodať NKÚoV na adresu 
ÚOŠKŠOK na výrobky dodávky tovaru, ktoré nie sú zaradené do kodifikačného systému 
SR. 
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c) Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne dodať na adresu Odboru kodifikácie ÚOŠKŠOK 
informácie o všetkých zmenách týkajúcich sa opakovane nakupovaných výrobkov dodávky 
tovaru, ktoré majú vplyv na kodifikačné údaje výrobkov, vrátane zmien na výrobkoch 
nakupovaných dodávateľom od svojich dodávateľov. 

d) Jeden rovnopis uzavretej čiastkovej kúpnej zmluvy bude zaslaný na adresu Odboru 
kodifikácie ÚOŠKŠOK. 

e) Všetky povinnosti vyplývajúce z kodifikácie budú vykonané predávajúcim na jeho vlastné 
náklady a nebezpečie. 

 
 
Nahrádza sa textom v znení: 
 
5.4   Kodifikácia a štátne overovanie kvality 
 
5.4.1 Kodifikácia 
a)  Zmluvné strany sa dohodli, že výrobky nezaradené do kodifikačného systému SR uvedené 

v prílohe č. 2 ( Zozname výrobkov podliehajúcich kodifikácii) budú kodifikované opisnou 
metódou. 

b)  Predávajúci je povinný podľa §13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.11/2004 
Z.z. dodať NKÚoV na adresu Odboru kodifikácie ÚOŠKŠOK na výrobky dodávky 
tovaru, ktoré nie sú zaradené do kodifikačného systému SR.     

c) Predávajúci sa zaväzuje na položky z krajiny pôvodu výrobku  dodať národnému 
kodifikačnému úradu svojej krajiny na základe jeho žiadosti technické údaje o položkách 
pre kodifikačné účely v súlade s AcodP-1 – Príručka NATO o kodifikácii.  

      Predávajúci na položky z inej krajiny  sa zaväzuje dodať skladové číslo NATO (NSN) 
alebo údaje o položkách na výrobky nezaradené do kodifikačného systému SR 
podliehajúce kodifikácii podľa : § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 
11/2004 Z.z., § 1 a 2 vyhlášky č. 570/2004 MO SR opisnou metódou podľa zásad  
kodifikačného systému Slovenskej republiky a AcodP-1 – Príručka NATO o kodifikácii.  

 Predávajúci musí uviesť kodifikačnú doložku alebo ekvivalentné zmluvné ustanovenie 
v zmluve so svojimi dodávateľmi na zabezpečenie dostupnosti technických údajov 
národnému kodifikačnému úradu – NCB príslušnej krajiny. 

d) Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne dodať na adresu Odboru kodifikácie ÚOŠKŠOK 
informácie o všetkých zmenách týkajúcich sa opakovane nakupovaných výrobkov 
dodávky tovaru, ktoré majú vplyv na kodifikačné údaje výrobkov, vrátane zmien na 
výrobkoch nakupovaných predávajúcim od svojich dodávateľov. 

 e)  Jeden rovnopis uzavretej čiastkovej kúpnej zmluvy bude zaslaný na adresu Odboru 
kodifikácie ÚOŠKŠOK. 

 f) Všetky povinnosti vyplývajúce z kodifikácie budú vykonané budúcim predávajúcim na 
jeho vlastné náklady a nebezpečenstvo. 

 
5.4.2 Štátne overovanie kvality (v prípade uplatnenia požiadavky na štátne overovanie 

kvality   v zmluve s predávajúcim zo SLOVENSKEJ  REPUBLIKY) 
a)  Zmluvné strany sa dohodli, že na predmete zmluvy bude vykonané štátne overovanie 

kvality výrobkov a služieb na účely obrany v súlade so zákonom Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 11/2004 Z. z. na účely obrany v znení zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 277/2009 Z.z.    

       Predávajúci  produktu súhlasí s vykonaním štátneho overovania kvality Úradom pre 
obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín (ďalej len 
„úrad“). 
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b) Predávajúci predloží poverenému zástupcovi úradu zoznam subdodávok a ich  
dodávateľov. Poverený zástupca úradu určí subdodávky, na ktoré sa bude požadovať 
štátne  overovanie kvality a spresní požiadavky na zabezpečenie jeho realizácie. Tieto 
požiadavky  predávajúci uplatní do zmlúv s dodávateľmi vybraných subdodávok. 

c) Predávajúci  bude pri realizácii dodávky plniť požiadavky stanovené v Slovenskom  
obrannom štandarde SOŠ AQAP 2131 a umožní vykonanie auditu  systému zabezpečenia  
kvality podľa požiadaviek úradu.                         

d) Predávajúci umožní a zabezpečí poverenému zástupcovi pre štátne overovanie kvality  
prístup do všetkých  priestorov predávajúceho v ktorých sa bude realizovať akákoľvek 
časť zmluvne dohodnutých prác súvisiacich s predmetom zmluvy. 

 e) Predávajúci umožní poverenému zástupcovi pre štátne overovanie kvality prístup 
k dokumentácii, ktorá súvisí s vykonaním štátneho overovania kvality na predmete 
zmluvy v súlade s príslušnými právnymi predpismi na ochranu utajovaných skutočností. 
Technickú dokumentáciu na vyžiadanie úradu, dodá na adresu Odboru Štátneho 
overovania kvality   ÚOŠKŠOK Trenčín.  

f)  Osvedčenie o kvalite a úplnosti produktu vydané podľa §16 ods. 2 zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 11/2004 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 277/2009 Z.z., nezbavuje  výrobcu/dodávateľa  zodpovednosti za nezhodný produkt ani 
za škody  spôsobené nezhodným produktom. 

g) Kupujúci bude žiadať štátne overovanie kvality na každú jednotlivú  čiastkovú  kúpnu 
zmluvu zvlášť.  

h)  Každá jednotlivá  čiastková  kúpna zmluva, musí obsahovať poverenie na vykonanie ŠOK     
     prenesenie   požiadaviek na kvalitu tejto rámcovej zmluvy a konkretizáciu požiadaviek na    
     kvalitu predmetu zmluvy. 
  
 
 
3) V bode 5.5  v Článku V. „Podmienky čiastkovej kúpnej zmluvy“ sa za písmeno b) 

 sa dopĺňa nové  písmeno c) ktoré znie: 
 

      „  c) Predávajúci nemôže odovzdať predmet zmluvy bez Osvedčenia o kvalite a úplnosti  
produktu podľa §16 ods. 2 zákona č.  Národnej rady Slovenskej republiky 11/2004 Z. z. 
v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/2009 Z. z. 

 
 
 
4)  Znenie  Prílohy  č. 1 k RD č. 28/564   „Predmet dohody“ dohody sa ruší   a nahrádza sa 

nasledovne: 
       
      Ruší sa tabuľka  a nasledovný text v znení: 
 

P.č. Názov časti predmetu zákazky 
 

Cena za ks  
bez DPH  

v EURÁCH 

Cena za ks 
     s DPH 
DPH 19 % 

Cena za ks 
s DPH 

v EURÁCH 

1. 
Spací vak do sťažených klimatických 
podmienok do 185 cm 

 
144,40 

 
27,44 

 
171,84 

2. 
Spací vak do sťažených klimatických 
podmienok do 200 cm 

 
153,38 

 
29,14 

 
182,52 
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3. 

Hygienická vložka do spacieho vaku 
– do sťažených klimatických 
podmienok do 185 cm 

 
 

26,03 

 
 

4,95 

 
 

30,98 

4. 

Hygienická vložka do spacieho vaku 
– do sťažených klimatických 
podmienok do 200 cm 

 
 

26,03 

 
 

4,95 

 
 

30,98 

5. 
Spací vak do sťažených klimatických 
podmienok –letný do 185 cm 

 
110,73 

 
21,04 

 
131,77 

6. 
Spací vak do sťažených klimatických 
podmienok –letný do 200 cm 

 
114,83 

 
21,82 

 
136,65 

7. 

Hygienická vložka do spacieho vaku 
do sťažených klimatických 
podmienok – letný do 185 cm 

 
 

26,03 

 
 

4,95 

 
 

30,98 

8. 

Hygienická vložka do spacieho vaku 
do sťažených klimatických 
podmienok – letný do 200 cm 

 
 

26,03 

 
 

4,95 

 
 

30,98 

9. Spací vak vševojskový 102,54 19,48 122,02 

10. 
Hygienická vložka do vševojskového 
spacieho vaku 

 
26,03 

 
4,95 

 
30,98 

 
 
   Nahrádza sa tabuľkou a nasledovným textom nasledovne : 
 
 

P.č. Názov časti predmetu zákazky 
 

Cena za ks  
bez DPH  

v EURÁCH 

1. 
Spací vak do sťažených klimatických podmienok do 
185 cm 

 
144,40 

2. 
Spací vak do sťažených klimatických podmienok do 
200 cm 

 
153,38 

3. 
Hygienická vložka do spacieho vaku – do sťažených 
klimatických podmienok do 185 cm 

 
26,03 

4. 
Hygienická vložka do spacieho vaku – do sťažených 
klimatických podmienok do 200 cm 

 
26,03 

5. 
Spací vak do sťažených klimatických podmienok –
letný do 185 cm 

 
110,73 

6. 
Spací vak do sťažených klimatických podmienok –
letný do 200 cm 

 
114,83 

7. 
Hygienická vložka do spacieho vaku do sťažených 
klimatických podmienok – letný do 185 cm 

 
26,03 

8. 
Hygienická vložka do spacieho vaku do sťažených 
klimatických podmienok – letný do 200 cm 

 
26,03 

9. Spací vak vševojskový 102,54 

10. Hygienická vložka do vševojskového spacieho vaku 26,03 

 
     DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe  podľa všeobecne záväzných právnych predpisov  

platných v čase fakturácie. 
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5) Ostatné ustanovenia dohody, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 2 ostávajú 
v platnosti bez zmeny. 

6)  Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak 
súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.  

7) Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisov, z ktorých jeden (1) rovnopis 
obdrží predávajúci a tri (3)  rovnopisy obdrží  kupujúci. 

8) Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv a je 
neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

9) Tento doplnok 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.  

10) Zmluvné strany súhlasia so zverejnením úplného znenia doplnku v Centrálnom registri 
zmlúv ÚV SR na internete. 
 

 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa                                                   V Bratislave, dňa  
 
 
 
  Za predávajúceho:                                                 Za kupujúceho: 
 
 
 
Ing. Klára DVORECKÁ                                                      Ing. Pavol LÍŠKA 
  konateľka spoločnosti                                                        riaditeľ ÚIA MO SR 
 
         
            
 
Ing. Stanislav BALÁŽ 
  konateľ spoločnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


