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    Ministerstvo obrany SR                     

Úrad pre investície a akvizície                                                                                                                                   
�������������������������                                                                  Výtlaèok èíslo:  
È. p.: ÚIA-425-39/2011-OOVM                                                           Poèet listov: 5     

                    Prílohy:1/1 
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RÁMCOVÁ  DOHODA  !. 2011/532 
uzatvorená pod¾a § 11 a § 64 zákona è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a v zmysle ustanovenia § 269 ods.2 Obchodného zákonníka 

 

"lánok I. 
Ú!astníci dohody 

 

1.1. Budúci kupujúci: Slovenská republika  
    Ministerstvo obrany SR 

                                           Úrad pre investície a akvizície 

   Kutuzovova 8 

   832 47 Bratislava 

 

Zastúpený:                            Ing. Pavlom LÍ�KOM 
                                               Riadite¾om Úradu pre investície a akvizície MO SR 

                                                    

Vybavuje:        Ing. Bohuslav DEBNÁR ) 0960/317647                                                                                

                                                   6 02/44452090 

I"O   30 845 572 

Bankové spojenie:                �tátna pokladnica 

!íslo ú!tu:                 7000171215/8180 

 

#alej len �budúci kupujúci�                                                
a 

1.2. Budúci predávajúci: HASTEX spol. s r.o. 

  Stará Vajnorská 8 

  831 04 Bratislava 

 

Zastúpený: Ing. Benediktom  LAHOM 
 konate¾om spoloènosti   

 

Vybavuje: Mgr. Tomá� MORÁR  tel.:0905 306 986; 02/44 257 304 

  fax.: 02/49 30 00 09 

  e-mail: obchod@hastex.sk  

I"O: 17 312 396 

DI":  SK202038017 

 

Bankové spojenie:  Tatra Banka a.s.  

èíslo úètu:   2627020995/1100 

ïalej len �predávajúci� 

Predávajúci je zapísaný v OR  OS Bratislava I odd. Sro, vlo�ka è. 828/B 
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"lánok II. 
Osobitné ustanovenie 

 

Slovenská republika, za ktorú koná Ministerstvo obrany SR, Úrad pre investície a akvizície 
Ministerstva  obrany SR je verejným obstarávate¾om a pod¾a tejto dohody budúcim kupujúcim 
pre organizaèné zlo�ky Ministerstva obrany SR, jeho úrady a zariadenia, ako aj pre Ozbrojené 
sily Slovenskej republiky. 

 

 

"lánok III.  
Predmet dohody 

 

3.1.Predmetom tejto dohody je urèenie  podmienok zadávania zákaziek na dodanie tovaru 
vy�pecifikovaného  v Prílohe è.1, ktorá tvorí neoddelite¾nú súèas� tejto dohody.  

3.2. Dodanie pojazdných hasiacich prístrojov (ïalej len hasiace prístroje), �pecifikovaných 
v Prílohe è. 1 k tejto dohode, bude uskutoèòované formou èiastkových kúpnych zmlúv 
(ïalej len kúpnych zmlúv), uzatváraných na základe tejto dohody a poèas trvania platnosti 
a úèinnosti tejto dohody medzi budúcim predávajúcim  a budúcim kupujúcim. V súlade 
s tým sa budúci predávajúci  zaväzuje v�dy na základe písomnej výzvy budúceho 
kupujúceho uzavrie� v lehote 30 dní odo dòa doruèenia tejto výzvy kúpnu zmluvu na 
dodávku konkrétneho predmetu plnenia.  

3.3. Predpokladané mno�stvo dodávky  hasiacich prístrojov poèas trvania rámcovej dohody: 
 

P.!. Názov tovaru Predpokladaný po!et 
kusov v rokoch 2011-2013 

1. Pojazdný hasiaci prístroj prá�kový 50 kg �P50Te 24 

2. Pojazdný hasiaci prístroj CO2  2x30 kg � S2x30 2 

3.4. Stanovenie konkrétneho mno�stva predmetu dohody pre  jednotlivé roky platnosti dohody 

bude závislé od vý�ky vyèleneného finanèného limitu na tento nákup a bude uvedené 
v príslu�ných  kúpnych zmluvách. Pridelený finanèný limit kupujúceho nemô�e by� 
prekroèený.  

Celkový finan!ný objem kúpnych zmlúv  uzatvorených pod$a tejto rámcovej 
dohody v rokoch 2011 a� 2013 nesmie prekro!i% sumu 11 999,00 Euro s DPH. 

3.5. Termín dodania èasti predmetu dohody na jednotlivé roky bude upresnený v  kúpnych 
zmluvách. Miestom plnenia predmetu dohody bude Vojenský útvar  9994 Nem�ová resp. iné 
organizaèné útvary a zariadenia rezortu Ministerstva obrany SR uvedené v kúpnej zmluve. 

   3.6. V ïal�ích rokoch poèas platnosti tejto dohody bude mo�né na základe návrhu predávajúceho   
vykona� zámeny typov hasiacich prístrojov vyplývajúcich výluène z inovácií uvedeného 

tovaru. Ka�dá zmena typu hasiacich prístrojov musí by� vykonaná formou písomného 
dodatku k rámcovej dohode na základe súhlasu obidvoch úèastníkov dohody.  

 

 

"lánok IV. 
Cena 

 

4.1. Vý�ka ceny predmetu dohody vyplýva z úspe�nej sú�a�nej ponuky budúceho predávajúceho 
a je uvedená v Prílohe 1, ktorá je neoddelite¾nou súèas�ou tejto dohody a bola stanovená 
v súlade so zákonom è.18/1996 Z. z o cenách v znení neskor�ích predpisov. V ïal�ích 
rokoch bude mo�né cenu zmeni� iba v odôvodnených prípadoch pri  podstatnej  zmene 

podmienok v dôsledku legislatívnych zmien, ktoré majú dopad na tvorbu ceny (zmena  

DPH). Ka�dá zmena cien musí by� vykonaná formou písomného dodatku k rámcovej dohode 
na základe súhlasu obidvoch úèastníkov dohody.   
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   4.2.Kupujúci neposkytne preddavok na cenu za dodanie predmetu zákazky. 

 

 

"lánok V. 
Podmienky !iastkovej kúpnej zmluvy 

 

5.1. Platnos% a ú!innos% èiastkovej kúpnej zmluvy bude dohodnutá v príslu�nej kúpnej zmluve.  

5.2. Kúpna cena a platobné podmienky: 

a) Kúpna cena za predmet zmluvy bude stanovená dohodou v zmysle zákona è. 18/1996 Z. 
z. o cenách v znení neskor�ích predpisov. Kúpna cena predmetu  zmluvy pre rok 2011 

vyplýva zo sú�a�nej ponuky budúceho predávajúceho a je uvedená v Prílohe è. 1 
Rámcovej dohody. V ïal�ích rokoch bude mo�né cenu zmeni� iba v odôvodnených 
prípadoch pri  podstatnej  zmene podmienok v dôsledku legislatívnych zmien, ktoré majú 
dopad na tvorbu ceny (zmena  DPH).  Ka�dá zmena cien musí by� vykonaná formou 
písomného dodatku k rámcovej dohode na základe súhlasu obidvoch úèastníkov dohody.   

b)  O zmene ceny musí by� vyhotovená písomná dohoda, ktorá bude neoddelite¾nou 
súèas�ou rámcovej dohody.  

c) V kúpnej  zmluve na príslu�né obdobie bude uvedený poèet kusov, jednotková cena 
predmetu zmluvy bez DPH, jednotková cena vrátane DPH a celková cena predmetu 

zmluvy vrátane DPH.  

d) Zmluvné strany sa dohodli, �e platba mô�e by�  vykonaná po èastiach za dodaný predmet 
zmluvy na základe èiastkového plnenia.  

e) Po dodaní predmetu zmluvy a jeho prevzatí v mieste plnenia vystaví predávajúci faktúru 
a odo�le ju na adresu kupujúceho vo dvoch výtlaèkoch. K faktúre je predávajúci povinný 
prilo�i� potvrdený dodací list a preberací zápis. 

f) Kupujúci uhradí oprávnene úètovanú sumu do 30 dní odo dòa doruèenia faktúry. Pre 
tento úèel sa za deò úhrady pova�uje dátum odpísania zaplatenej sumy z úètu 
kupujúceho. 

g) Ïal�ie podmienky budú dohodnuté v príslu�nej kúpnej zmluve. 
 

 

5.3. Miesto a spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky: 
a) Miesto plnenia predmetu zmluvy bude dohodnuté v príslu�nej kúpnej  zmluve. 

b) Predávajúci je povinný doda� predmet zmluvy do miesta plnenia v termíne, stanovenom 
v príslu�nej kúpnej zmluve.  

c) Zmluvné strany sa dohodli na mo�nom plnení predmetu zmluvy aj po èastiach. Pri plnení 
zmluvy po èastiach bude  mo�né vykonáva� aj platby za dodaný predmet zmluvy na 
základe èiastkového plnenia.   

d) Dodacie podmienky predmetu zmluvy a spôsob dodania a prevzatia predmetu zmluvy 

v mieste plnenia budú upravené v kúpnej  zmluve. 
e) Ïal�ie podmienky budú dohodnuté v príslu�nej kúpnej zmluve. 
 

 

5.4. Kvalita tovaru, záruka, zodpovednos% za vady a za �kodu: 
   a)  Predávajúci je povinný doda� predmet zmluvy v mno�stve, v kvalite a v prevedení  

stanovenom  v realizaènej zmluve. Hasiace prístroje   musia by� originálne, 
novovyrobené v I. akosti  a pred uzavretím kúpnej zmluvy nepou�ívané.  

b)  Záruèné podmienky, zodpovednos� za vady a zodpovednos� za �kodu budú stanovené 
v kúpnej  zmluve. 
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5.5.  Sankcie: 

a) V prípade, �e predávajúci nedodr�í dobu plnenia, dohodnutú v kúpnej zmluve, uhradí 
kupujúcemu zmluvnú pokutu vo vý�ke 0,05 % z ceny nedodaného predmetu zmluvy za 
ka�dý deò ome�kania.  

b)  V prípade ome�kania kupujúceho s úhradou faktúry  uhradí tento predávajúcemu úrok z 
ome�kania vo vý�ke 0,05 % z neuhradenej sumy za ka�dý deò ome�kania . 

c)V prípade, �e predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v termíne dohodnutom  v lehote 

30 dní odo dòa uplatnenia reklamácie kupujúcim, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo 
vý�ke 20,00 EUR za  ka�dý deò ome�kania. 

d)  Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté realizaènou zmluvou hradí povinná strana nezávisle 
na tom, èi a v akej vý�ke vznikne druhej strane �koda. 

e)  Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie je povinná strana zaplati� strane oprávnenej do 30 
dní odo dòa ich uplatnenia. 

       f) Ak do�lo k ome�kaniu plnenia predmetu zmluvy z dôvodu pôsobenia vy��ej moci (�ivelná   
pohroma, vojnový konflikt, �trajk...) zmluvné strany neuplatnia  zmluvnú pokutu za dobu 
trvania vy��ej moci. 

 

5.6. Nadobudnutie u�ívacieho a vlastníckeho práva: 
Kupujúci nadobudne u�ívacie právo k predmetu kúpnej zmluvy jeho prevzatím v mieste 
plnenia podpisom dodacieho listu (preberacieho zápisu) a vlastnícke právo zaplatením 
dohodnutej ceny. 

 

 

"lánok VI. 
Závere!né ustanovenia  

 

6.1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu urèitú  do 31. 12. 2013.  

6.2. Odstúpi� od tejto dohody je mo�né:  
a)  v prípade podstatného poru�enia tejto dohody, prièom za podstatné poru�enie tejto 

dohody sa pova�uje viac ako 14 dòové ome�kanie predávajúceho s uzavretím príslu�nej 
kúpnej zmluvy pod¾a bodu  3.2   tejto dohody alebo 

b) v prípade podstatného poru�enia príslu�nej kúpnej zmluvy, ktorá bude uzatvorená  na 
základe tejto rámcovej dohody, prièom za podstatné poru�enie zmluvnej povinnosti na 
strane kupujúceho sa pova�uje viac ako �trnás� denné ome�kanie kupujúceho s úhradou 
úètovanej sumy pod¾a bodu 5.2 písm. f) tejto dohody a za podstatné poru�enie zmluvnej 
povinnosti na strane  predávajúceho sa pova�uje  poru�enie niektorej z jednotlivých 
povinností uvedených  v bode  5.3, 5.4 a 5.5 tejto dohody;  

c) v ostatných prípadoch pod¾a ustanovení Obchodného zákonníka. 
6.3. Úèinky odstúpenia od tejtom dohody nastanú dòom, kedy bude písomné odstúpenie 

odstupujúceho úèastníka doruèené druhému  úèastníkovi. 
6.4. Ak odstúpi niektorý z úèastníkov dohody od tejto dohody, èi u� na základe zmluvného 

dojednania alebo ustanovení zákona, úèastníci dohody stanovujú svoje práva a povinnosti, 

trvajúce aj po odstúpení od dohody, takto: 

a) úèastníci dohody vstúpia bezodkladne  do  rokovania za úèelom vyrie�enia ich vz�ahov, 
b) úèastník, ktorý poru�il zmluvnú povinnos�, ktorej poru�enie bolo dôvodom odstúpenia od 

tejto dohody,  je povinný druhej strane nahradi� náklady  spojené s odstúpením; tým nie 
je dotknutý nárok na náhradu �kody, ani povinnos� zaplati� zmluvnú pokutu. 

6.5. Túto dohodu mo�no vypoveda� písomnou výpoveïou bez uvedenia dôvodu s dodr�aním 
dvojmesaènej výpovednej lehoty, ktorá zaène plynú� prvým dòom po doruèení výpovede 
druhému úèastníkovi dohody. 

6.6. Zmeny a doplnky tejto dohody je mo�no vykonáva� iba formou písomnej dohody obidvoch 
úèastníkov dohody, ktorá bude neoddelite¾nou súèas�ou tejto dohody. 
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     Ministerstvo obrany SR                     

 Úrad pre investície a akvizície                                                                   Príloha !. 1  
���������������������������                                                               k RD è. 2010/532 

                    Poèet listov: 1     
     

Predmet dohody 
  

P. 

!. 
Predmet dohody 

Typ  

 

Cena za 1ks 

bez DPH v EUR 

Cena 

za 1 ks 

s 20%DPH 

v EUR 

1. Pojazdný hasiaci prístroj prá�kový 50 kg P50Te 298,00 357,60 

2. Pojazdný hasiaci prístroj CO2  2x30 kg S2x30 663,80 796,56 

 

�pecifikácia predmetu dohody: 

 
1. Pojazdný hasiaci prístroj prá�kový 50 kg � P50Te 

 

Je pod stálym tlakom, vybavený manometrom, hmotnos� hasiacej náplne 50 kg, urèený na 
hasenie po�iarov triedy �A, B a C� a elektrických zariadení pod napätím do 1000V, s teplotným 
funkèným rozsahom od -20°C a� +60°C. 
Minimálny dostrek            -  4 m  

Hasiaci prístroj musí zodpoveda� po�iadavkám STN EN 18666 (920510 �Pojazdné hasiace 
prístroje�), �Vyhlá�ky MV SR è 719/2002, ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky 
prevádzkovania a zabezpeèovania pravidelnej kontroly prenosných a pojazdných hasiacich 
prístrojov� (ïalej len �vyhlá�ka�) a zákona NR SR è.264/1999 Z.z. a o zmene a doplnení v znení 
zákona è. 436/2001 Z.z. 

Na hasiacom prístroji musí by� nezmazate¾ne vyznaèený rok výroby hasiaceho prístroja a 
popisné oznaèenie s údajmi  pod¾a prílohy è. 1 �vyhlá�ky�. 
�ivotnos� min. 20 rokov. 
 

2. Pojazdný hasiaci prístroj CO2 2x30 � S2x30 

 

Je  pod stálym tlakom, hmotnos� hasiacej náplne 60 kg (2x30), urèený na hasenie po�iarov 
triedy �B a C� a elektrických zariadení pod napätím do 1000V, s teplotným funkèným rozsahom 
od -30°C a� +30°C. 
Minimálny dostrek              - 3 m 

Hasiaci prístroj musí zodpoveda� kritériám po�iadavkám STN EN 18666 (920510 �Pojazdné 
hasiace prístroje�) a STN 38 9160 �Pojazdné snehové hasiace prístroje�, Vyhlá�ky MV SR è 
719/2002, ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpeèovania 
pravidelnej kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov� (ïalej len �vyhlá�ka�) 
a zákona NR SR è.264/1999 Z.z. a o zmene a doplnení v znení zákona è. 436/2001 Z.z. 
Na hasiacom prístroji musí by� nezmazate¾ne vyznaèený rok výroby hasiaceho prístroja  a 
popisné oznaèenie s údajmi  pod¾a prílohy è. 2 vyhlá�ky. 
Po�adovaná �ivotnos� min. 20 rokov.  
 

 

 

 


