MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície
Č. p.: ÚpIA-505-5/2018-OOPS

Výzva
na predloženie cenovej ponuky

(Zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti podľa §139 zákona č. 343/2015 Z .z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
zastúpená Úradom pre investície a akvizície MO SR
Sídlo organizácie:
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO:
30 845 572
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Ing. Jozef Enderla
0960/317 694
jozef.enderla@mod.gov.sk

2. Predmet zákazky:
2.1 Názov predmetu zákazky: Odev ochranný antiradiačný.
2.2 Stručný opis predmetu zákazky:
Antiradiačný ochranný odev je izolačný prostriedok určený na ochranu povrchu tela
špecialistov RCHBO proti nebezpečným chemickým látkam a hlavne rádioaktívnym
a jadrovým materiálom, ktorý má často povahu otvoreného žiariča, schopného kontaminovať
prostredie. Antiradiačný ochranný odev, ktorý je schopný neustále chrániť povrch celého tela
pred RCHB kontamináciou a súčasne pred ionizujúcim a rádioaktívnym žiarením.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č.1 k tejto Výzve - Opis
predmetu zákazky.
2.3 Druh zákazky a predpokladané množstvo predmetu zákazky:
Druh zákazky: tovar
Podrobná špecifikácia množstva tovaru je uvedené v prílohe č.1.
2.4 Spoločný slovník obstarávania (CPV): 35113410-6.
2.5 Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
„Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky, predmet zákazky nie je rozdelený
na častí“.
3. Predpokladané množstvo predmetu zákazky:
Uvedené v prílohe č. 1 tejto výzvy.
Predpokladaná hodnota zákazky:
54 000,00 Eur bez DPH.
4. Typ zmluvy:
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov.
5. Miesto dodania:
Vojenský útvar 9994 Nemšová, ul. Slovenskej armády 52, 914 41 Nemšová.
6. Termín dodania:
31. marca 2019
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7. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:
Uchádzač môže cenovú ponuku predkladať do 09:00 hod. dňa 05.12.2018 v riadne uzavretej
obálke označenej heslom „Odev ochranný antiradiačný“ – „NEOTVÁRAŤ“. V predloženej
cenovej ponuke musí byť zahrnutá doprava do miesta dodania. Cenové ponuky predložené po
uplynutí lehoty budú uchádzačom zaslané späť v neporušenom stave.
Uchádzač ponuku doručí na adresu:
a) Poštou: Ministerstvo obrany SR – Úrad pre investície a akvizície, Kutuzovova 8,
832 47 Bratislava
b) Pri osobnom styku: Ministerstvo obrany SR – Úrad pre investície a akvizície, PS 132,
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava , v pracovné dni od 7,30 hod do 12,30 hod. a od 13:00 hod.
do 14,00 hod.
8.

Vyhodnotenie ponúk:
Na vyhodnotenie ponúk bude menovaná komisia na posúdenie splnenia podmienok účasti
vrátane požadovaných dokladov a vyhodnotenie stanovených kritérií. Vyhodnocované budú iba
ponuky, ktoré splnili podmienky účasti a predložili ponuku v zmysle prílohy č. 1 tejto výzvy –
,,Vzor cenovej ponuky“. Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk je do 5 dní odo dňa
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

9.

Podmienky účasti:
9.1. Platný doklad o oprávnenosti dodávať tovar v origináli alebo úradne overenej kópii, ktorým
môže byť:
a) aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá
fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ),
b) aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická
osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),
c) iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov.
9.2. Prehlásenie uchádzača, že umožní vykonanie štátneho overovania kvality a dodá návrh
kodifikačných údajov v súlade so zákonom č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii,
kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších
predpisov. Úspešný uchádzač predloží vyplnené tlačivo „Identifikácia rizík produktu a rizík
výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu“ ako neoddeliteľnú súčasť požiadavky na
verejné obstarávanie - tlačivo je zverejnené na webovom sídle www.uosksok.mil.sk.
9.3. Uchádzač predloží platné povolenie na obchodovanie s vojenským materiálom - rozhodnutie
o povolení obchodovať s výrobkami obranného priemyslu (kde v špecifikácií výrobkov
obranného priemyslu má zapísané najmenej VM7 vydané MH SR v zmysle Zákona č.
392/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov, a v súlade s Opatreniami Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/2018 z 12.03.2018 ktorým sa vydáva zoznam
výrobkov obranného priemyslu podľa § 43 písm. a) zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní
s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
9.4. Uchádzač predloží potvrdenie (certifikát) o splnení požiadaviek ochranných vlastností.
Požaduje sa platná akreditovaná skúška v súlade s EN ISO/IEC 17025:2005 o plynotesnosti
ochranného odevu voči prieniku toxických chemických látok. Ďalej sa požaduje platná skúška
o vyjadrujúca zoslabenie fluencie fotónového žiarenia cez materiál ochranného odevu
v miestach ochrany končatín a v miestach požadovaného zosilnenia tienenia prídavným
štítom chrániacim trup a gonády.

10. Obsah ponuky:
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať všetky dokumenty a materiály požadované
v bodoch 9.1. až 9.4. tejto výzvy.
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Cenová ponuka vypracovaná podľa prílohy č. 1 tejto výzvy za predpokladané množstvo tovaru
predmetu zákazky, pričom cena ponúkaného tovaru musí byť uvedená v menovej jednotke
EURO. Ponúknutá cena musí byť konečná a úplná vrátane všetkých nákladov spojených
s dodaním tovaru do miesta dodania, vrátane dopravy. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH,
uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní
v ponuke. Ak sa uchádzač v priebehu plnenia zmluvy stane platcom DPH, verejný obstarávateľ
nebude na túto skutočnosť prihliadať. Cenová ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom
uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať
musí byť doložené originálom, resp. úradne overenou kópiou plnomocenstva). VZOR Cenovej
ponuky je uvedený v Prílohe č. 1.
11. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Vyhodnocované budú iba tie ponuky, ktoré splnia podmienky účasti podľa bodu 9. tejto výzvy.
Za najvýhodnejšiu bude považovaná ponuka s najnižšou cenou za dodanie celého požadovaného
predmetu zákazky.
12. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:
- verejný obstarávateľ uzavrie na základe výsledkov zadávania zákazky kúpnu zmluvu podľa
ustanovenia § 409 a nasl. ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov,
- dodávateľ nemôže odovzdať tovar bez Osvedčenia o kvalite a úplnosti tovarov v súlade s §
16 ods. 2 zákona č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní
kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov,
- platba za dodanie tovaru sa uskutoční bezhotovostne po riadnom dodaní tovaru na základe
správne vystavenej faktúry,
- súčasťou faktúry bude zástupcom kupujúceho potvrdený doklad o dodaní tovaru,
- splatnosť faktúry bude 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu,
- preddavky ani zálohové platby verejný obstarávateľ nebude poskytovať.
13. Ďalšie informácie:
- v prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky alebo nebude schopný dodať tovar
v cenách, v kvalite a vo vyhotovení v súlade so svojou ponukou, verejný obstarávateľ
opätovne vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov,
- ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom alebo
českom jazyku,
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky na dodanie tovaru, ak:
a) nebola predložená žiadna ponuka,
b) ani jeden uchádzač nesplnil podmienky tejto výzvy,
c) sa zmenili okolnosti, za ktorých bola táto výzva zverejnená,
d) celková hodnota dodania predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného
obstarávateľa.
Príloha č. 1 - ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY o počte 4 listov
V Bratislave, dňa:
Ing. Branislav CHLEBANA
riaditeľ
Úrad pre investície a akvizície
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ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Príloha č. 1

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:
Požaduje sa 6 ks súprav pozostávajúcich z:
1. Odev ochranný antiradiačný veľkosť L – 4 ks
2. Odev ochranný antiradiačný veľkosť XL – 2 ks
Odev ochranný antiradiačný s triedou ochrany 2, chrániaci povrch tela voči prieniku
ionizujúceho žiarenia gama, röntgenovému žiareniu a vysoko energetickému žiareniu beta,
zároveň aj proti prieniku rádioaktívnej, chemickej a biologickej kontaminácie. Ku
každej súprave antiradiačného ochranného odevu sa požaduje dodať antiradiačný elastický štít
zosilňujúci ochranu životne dôležitých orgánov voči účinku ionizujúceho žiarenia. Prídavné
tienenie musí prednostne chrániť pľúca, gastrointestinálny trakt a gonády. Prídavný štít je
v odeve integrovaný. Dodané súpravy musia byť určené pre zasahujúcich špecialistov v prípade
teroristických a kriminálnych RCHB – incidentov, s vhodnými parametrami na vykonanie prác
pri monitorovaní a odbere vzoriek, ale tiež na vykonávanie záchranných – vyslobodzovacích
úloh v priestore kontaminovanom rádioaktívnym materiálom, toxickými chemickými látkami
(CWAs), nebezpečnými chemickými látkami (TICs) a biologickými látkami (BWAs).
Odev ochranný antiradiačný je požadovaný ako plynotesne uzatváraná kombinéza
v čiernom vyhotovení. Kombinéza musí byť vybavená na prednej strane vstupným otvorom pre
obliekanie a odkladanie, uzatváraným, uhlopriečne inštalovaným, najmenej 100 cm mosadzným
plynotesným zipsom s tesniacou líniou a neoprénovou ochrannou chlopňou. Odev je požadované
vybaviť beta-gama tieniacimi integrovanými vnútornými rukavicami na ktoré sa nasadzujú
vonkajšie protichemické rukavice a integrovanými beta-gama tieniacimi ponožkami, na ktoré sa
nasadzuje vonkajšia protichemická ochranná obuv. Odev musí byť dostupný vo veľkostnom
sortimente Large a XL. Vonkajšie rukavice sa požadujú dodať ako protichemické, chrániace voči
CWAs a TICs, v množstve 1 pár. Nasadenie vonkajších rukavíc na vnútorné sa požaduje so
zaistením na tesniaci rukávový kruh a prekrytím manžetou zaistenou na povrchu popruhom.
Nasadenie vonkajšej ochrannej protichemickej obuvi na integrované tieniace ponožky sa
požaduje s prekrytím vrchnej časti obuvi manžetou a jej zaistením popruhom. Vonkajšiu
protichemickú ochrannú obuv je požadované dodať v množstve 1 pár na súpravu odevu a musí
byť dostupná vo veľkostnom sortimente aspoň: 10-11 a 12-13. Vonkajšia ochranná obuv je
požadovaná s gumovou podrážkou vybavenou dezénom proti pošmyknutiu a s integrovanou
kovovou špičkou. Vonkajšie CBRN rukavice sú požadované z materiálu NOMEX v nehorľavej
úprave, dostupné vo veľkostiach L a XL. Ochranná kombinéza musí mať integrovanú kapucňu
z ochranného CBRN - antiradiačného materiálu, ktorá zabezpečí plynotesné nasadenie
s ochrannou tvárovou maskou OM-99, alebo s maskou izolačného dýchacieho prístroja. Spojenie
kapucne a masky sa požaduje ako elastická plochá tesniaca línia z butylového polyméru,
zaisťujúca tesnosť aj pri pohybe osoby. Ochranný odev je požadované vybaviť opaskom
a internými upínacími popruhmi spevňujúcimi nasadenie odevu na tele. Kapucňa s nasadenou
ochrannou maskou musí umožniť nasadenie ochrannej prilby a použitie komunikačných
prostriedkov. Povrch odevu a jeho doplnkov musí byť ľahko dekontaminovateľný a musí
zabraňovať depozícii RCHB kontaminácie na povrchu. Ochranný materiál odevu nesmie
podliehať degradácii vplyvom ionizujúceho žiarenia. Súčasti odevu musia byť vyrobené
z flexibilného, elastického materiálu, ktorý umožní plnenie zamýšľaných úloh. Pre kombinézu
RCHB - antiradiačného ochranného odevu sa požaduje najmenej 10 ročná záruka skladovania za
podmienok určených výrobcom, bez zmeny ochranných vlastností a 2 ročná záruka pre
používanie odevu v rámci výcviku s náhradnými zdrojmi kontaminácie. Materiál dodaného
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ochranného odevu musí byť úplne netoxický, bez prítomnosti olova, bez rizika dermálnej alebo
inhalačnej intoxikácie ťažkými kovmi. Po ukončení životnosti nesmie predstavovať nebezpečný
odpad, ak nebol odev kontaminovaný RCHB látkami. Hmotnosť kombinézy vo veľkosti Large,
nesmie prekročiť 8,2 kg a celej súpravy 12 kg. Materiál odevu sa musí vyznačovať vysokou
odolnosťou voči roztrhnutiu, aspoň 800 N, v prípade tvárového tesnenia nad 300 N, musí byť
odolný voči prerazeniu najmenej s hodnotou 50 N, prestrihnutiu a odieraniu. Flexibilnosť
a ochranné vlastnosti musia byť zachované najmenej v rozsahu teplôt +60°C až – 25°C.
Materiál ochranného odevu je požadovaný bez prítomnosti olova, na princípe simulácie
ťažkých kovov v netoxickom ľahkom materiáli, s vytvorením hustého elektrónového oblaku.
Útlmový faktor zoslabenia fluencie žiarenia gama pre všetky časti odevu nesmie byť nižší ako
35 pre gama s energiou nad 59keV, 25 pre energiu nad 121keV, 5 pre energiu nad 244keV a 3
pre energiu nad 344keV. Pre vysoko energetické žiarenie beta s energiou nad 0,5 MeV musí byť
útlm lepší ako 75%. Zoslabenie fluencie žiarenia gama v miestach chrániacich trup a gonády
nesmie byť nižšie ako 69 pre energiu nad 59keV, 54 pre energiu nad 121keV, 12 pre energiu nad
244keV a 7 pre energiu nad 244keV. Odev a jeho ochranné doplnky musia disponovať
rezistenciou voči prieniku bakteriálnej a vírusovej infekcie. Ochranný odev, rukavice a obuv
musia veľmi účinne chrániť voči prieniku chemickej kontaminácie v kvapalnej forme a vo forme
pár, na úrovni aspoň Class 2. Odev musí mať najmenej priemernú kumulovanú priepustnosť 0,2
µg/cm2 pre kvapalnú formu sulfidického yperitu (HD), 0,001µg/cm2 pre kvapalnú formu somanu
(GD) a lepšiu ako 1,0 µg/cm2 pre TICs vo forme pár s koncentráciou nad 500 ppm, napríklad
akroleín, akrylonitril, chlór, amoniak a dimetylsulfid.
Konštrukcia:
- odev umožňuje špecialistom RCHBO a zdravotníckej služby OS SR plnenie funkčných
povinností v nasadenom ochrannom odeve pri práci so zavedenou technikou a zbraňami
s minimálnym obmedzením,
- vedenie mierenej paľby z ručných zbraní, zbraní bojovej techniky a prácu so všetkými druhmi
výzbroje a bojovej techniky,
- vedenie hovorov technickými prostriedkami spojenia,
- hermetické spojenie s vojskovými prostriedkami ochrany dýchacích ciest (OM-99),
- nepretržité použitie počas nasadenia do ochrannej polohy v súlade so stanovenými časovými
normami v závislosti od vonkajšej teploty.
Požiadavky na prevádzku, ošetrovanie a opravy:
- Antiradiačný ochranný odev musí byť uložený v transportnej taške a nesmie sa
poškodiť(znížiť alebo stratiť ochranné vlastnosti) pri zaľahnutí osobou (priľahnutí celým
telom),
Odev ochranný antiradiačný nesmie stratiť svoje ochranné vlastnosti pri používaní
v ochrannej polohe za rôznych poveternostných podmienok (v daždi, za sneženia a pod.),
Odev ochranný antiradiačný musí byť uspôsobený tak, aby sa dal umyť bežnými čistiacimi
prostriedkami (mydlom, vlažná voda a pod.) a dostatočne vysušiť voľne na vzduchu,
- doba životnosti súpravy protichemického odevu v podmienkach skladovania – min. 10 rokov.
Požiadavky na hygienu a bezpečnosť práce:
- Antiradiačný ochranný odev nesmie mať toxické, karcinogénne alebo iné škodlivé účinky na
organizmus, počas používania nesmie vytvárať všeobecne alergické reakcie a ochorenia
organizmu, uvoľňovať nepríjemne páchnuce látky.
Požiadavky na prepravu:
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- Odevy ochranné antiradiačné musia vyhovovať preprave v uzatvorených dopravných
prostriedkoch. Výrobky v originálnom továrenskom balení musia vydržať prepravu všetkými
druhmi dopravných prostriedkov vo všetkých klimatických podmienkach Európy v rozsahu
teplôt +60/-25°C.
Požiadavky na obalovú techniku, životnosť/skladovateľnosť a manipulačné vlastnosti:
- Odev ochranný antiradiačný s príslušenstvom je uložený v transportnej taške,
- obal (taška) musí chrániť odev pred mechanickými vplyvmi manipulácie, skladovania
a dopravy všetkými druhmi dopravných prostriedkov,
- balenie a značenie obalu (tašky) odevov musí zodpovedať normám pre skladovanie
protichemických odevov,
- transportná taška odevu musí umožňovať uloženie súpravy s príslušenstvom, nosenie cez
rameno na nosnom remeni,
- skladovať kombinézy odevov na vešiakoch je možné za dodržania príslušných noriem,
- predávajúci poskytne kupujúcemu záruku za akosť (životnosť/skladovateľnosť)
antiradiačného odevu 10 rokov pri dodržaní podmienok skladovania v originálnom
továrenskom obale v nevykurovaných skladoch, v rozsahu teplôt od -10°C do +25°C a
relatívnej vlhkosti do 65+5%,
- predávajúci poskytne kupujúcemu záruku za akosť (životnosť/skladovateľnosť)
antiradiačného odevu 5 rokov pri dodržaní podmienok skladovania v transportnej taške,
- predávajúci poskytne kupujúcemu záruku za akosť (životnosť) antiradiačného odevu 24
mesiacov pri bežnom používaní v rámci výcviku. Pod životnosťou počas 24 mesačnej
záručnej doby sa rozumie jeho plná funkčnosť pri bežnom používaní počas deklarovanej
záručnej doby bez straty ochranných vlastností (použitie pri nasadení v operáciách a pri
výcviku) a pri opakovanej dekontaminácii (5 až 10 cyklov zamorenia a odmorenia bez straty
ochranných vlastností v závislosti od druhu toxickej látky a dekontaminačného činidla).

Množstvo a veľkostný sortiment:
P. Počet ks
Predmet zákazky
č.
súprav
Odev ochranný antiradiačný veľkosť „L“
1.
4
Odev ochranný antiradiačný veľkosť „XL“
2.
2

Veľkosť obuvi

Veľkosť rukavice

10-11
12-13

L
XL

Ďalšie podmienky dodania
- dodanie predmetu zákazky do miesta dodávky - Vojenský útvar 9994 Nemšová, ul. Slovenskej
armády 52, 914 41 Nemšová,
- priložiť návod na údržbu/obsluhu v slovenskom jazyku, zoznam využiteľných náhradných
dielov a komponentov s uvedením objednávacích (výkresových) čísel a s uvedením ceny v
elektronickej podobe,
- požadovaná záruka minimálne 24 mesiacov od dátumu dodania.
VZOR CENOVEJ PONUKY
Cenová ponuka na predmet zákazky:
,,Odev ochranný antiradiačný“
Uchádzač:.................................................................
Adresa, sídlo:............................................................
Kontaktná osoba: ....................................................
Príloha č. 1 výzvy – Odev ochranný antiradiačný
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Tel., fax, e-mail:.......................................................
IČO:..........................................................................
IČ DPH:....................................................................
IBAN: ......................................................................
P.
č.
1.
2.

Predmet zákazky
Odev ochranný antiradiačný
veľkosť „L“
Odev ochranný antiradiačný
veľkosť „XL“

Cena ks/
bez DPH v €

Cena ks/
s DPH v €

Predpokladaný
počet ks
4

Cena spolu
s DPH v €

2

CENA CELKOM

-----------------------------------------------Odtlačok pečiatky, meno priezvisko
a podpis štatutárneho zástupcu

Príloha č. 1 výzvy – Odev ochranný antiradiačný

4/4

Č. p.: ÚpIA-505-6/2018-OOPS

Kúpna zmluva č. 2018/xxx

č. IIS SAP: 620000xxxx
Výtlačok č:
Počet listov: 8
Príloha:
1/3

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov
Článok I.
Zmluvné strany
1.1. Kupujúci:

Slovenská republika
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený:

riaditeľ, Úrad pre investície a akvizície Ministerstva obrany
SR, na základe plnomocenstva ministra obrany, č. KaMO-11163/2018, zo dňa 2. augusta 2018
Osoba oprávnená konať vo veciach: fakturačných a platobných:
riaditeľ Úradu centrálnej logistiky MO SR  +421/960/311
532
alebo osoba ním poverená
technických, reklamácií a podpísania dodacieho listu a
preberacieho zápisu:
veliteľ Vojenského útvaru 9994 Nemšová
alebo osoba ním poverená
 +421/960/336 200

IČO:
Bankové spojenie:
IBAN:

30845572
Štátna pokladnica
SK50 8180 0000 0070 0017 1215

(ďalej len ,,kupujúci“)
1.2. Predávajúci:
Zastúpený:
Vybavuje:
IČO:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaný v ............
(ďalej len ,,predávajúci“)
Kúpna zmluva č. 2018/xxx
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Článok II.
Predmet zmluvy
2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar – ,,Odev
ochranný antiradiačný“ (ďalej len ,,tovar“) do miesta dodania, previesť na neho vlastnícke
právo k dodanému tovaru a záväzok kupujúceho riadne dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň
kúpnu cenu v súlade s článkom III. tejto zmluvy.
2.2. Špecifikácia a množstvo tovaru, ktorý je predávajúci povinný v súlade s touto zmluvou
kupujúcemu dodať je uvedená v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
2.3. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar podľa tejto zmluvy osobne a s odbornou starostlivosťou.
Článok III.
Kúpna cena, platobné podmienky
3.1. Celková kúpna cena za tovar vyplýva z jednotkovej ceny tovaru, ktorá je uvedená v prílohe č. 1
tejto zmluvy a je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov vo výške:
xx.xxx,xx € (slovom: xxxxxxxxx xx eur) vrátane 20 % DPH
.
Podrobná cenová špecifikácia tovaru je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
3.2. Celková kúpna cena uvedená v predchádzajúcom bode tohto článku zmluvy je konečná
a neprekročiteľná a sú v nej zahrnuté akékoľvek a všetky náklady predávajúceho súvisiace
najmä s dodaním tovaru do miesta dodania, vrátane dopravných nákladov a nákladov na
kodifikáciu.
3.3. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku
dohodnutým spôsobom v mieste dodania v súlade s článkom IV. tejto zmluvy.
3.4. V prípade postupného čiastkového plnenia je predávajúci oprávnený fakturovať dodanie
tovaru priebežne v rozsahu dodaného tovaru na základe požiadavky kupujúceho a ním
prevzatého tovaru v mieste dodania.
3.5. Po prevzatí tovaru kupujúcim v mieste dodania vyhotoví predávajúci faktúru, ktorá musí
obsahovať náležitosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov a doručí ju kupujúcemu na adresu: Ministerstvo obrany SR, Úrad
centrálnej logistiky MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava v dvoch vyhotoveniach.
Predávajúci doručí kupujúcemu poslednú faktúru najneskôr do 15. decembra 2018. V prípade
doručenia faktúry po tomto termíne si predávajúci nie je oprávnený nárokovať úrok
z omeškania za oneskorenú úhradu faktúry v zmysle bodu 8.3. tejto zmluvy. K faktúre je
predávajúci povinný priložiť rovnopis podpísaného dodacieho listu a preberacieho zápisu podľa
článku IV. tejto zmluvy.
3.6. Kupujúci uhradí oprávnene fakturovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Pre tento
účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania oprávnene fakturovanej sumy z účtu
kupujúceho v prospech účtu predávajúceho.
3.7. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna alebo neúplná, a to do
dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota jej splatnosti. Nová
30-dňová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia novej opravenej faktúry
kupujúcemu.
Článok IV.
Miesto, čas a spôsob plnenia
4.1. Miestom dodania tovaru podľa tejto zmluvy je Vojenský útvar 9994 Nemšová, ul.
Slovenskej armády 52, 914 41 Nemšová.
4.2. Predávajúci je povinný dodať tovar do miesta dodania v celkovom množstve v termíne
Kúpna zmluva č. 2018/xxx
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najneskôr do 31. marca 2018.
Zmluvné strany sa dohodli, že dodanie tovaru postupným čiastkovým plnením je možné.
4.3. Za riadne dodaný tovar sa považuje tovar dodaný v požadovanom množstve, v kvalite, akosti a
vyhotovení v súlade s podmienkami tejto zmluvy v dohodnutom termíne a v mieste dodania v
zmysle bodu 4.1. a 4.2. tohto článku zmluvy spolu s dokladmi podľa tejto zmluvy a prílohy
č.1 tejto zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje spolu s tovarom dodať aj návod na obsluhu a údržbu
v slovenskom jazyku, technické podmienky skladovania zaručujúce životnosť odevu (bez
zmeny rozhodujúcich ochranných a užívateľských parametrov) po dobu 10-tich rokov pokiaľ
odev nebol vyňatý z pôvodného obalu a po dobu 5-tich rokov pokiaľ je odev skladovaný
v príslušnej transportnej taške a zoznam využiteľných náhradných dielov a komponentov s
uvedením objednávacích (výkresových) čísel a s uvedením ceny náhradných dielov v
elektronickej podobe.
4.4. Prevzatie tovaru v mieste dodania bude potvrdené podpisom oprávnenej osoby konať za
kupujúceho podľa bodu 1.1. tejto zmluvy alebo osobou ňou poverenou a to na dodacom liste a
preberacom zápise. V dodacom liste musí byť okrem iného uvedená jednotková cena tovaru a
kúpna cena celkom vrátane DPH.
4.5. Predávajúci je povinný osobu oprávnenú konať za kupujúceho uvedenú v bode 1.1. tejto
zmluvy alebo osobu ňou poverenú vyrozumieť písomne (emailom na adresu ulz.zzl@mil.sk
alebo faxom na číslo 0960336510) o termíne dodania tovaru najneskôr 3 pracovné dni
vopred. Táto osoba zároveň vykoná prehliadku dodávaného tovaru a je oprávnená tovar
odmietnuť, nepodpísať dodací list a preberací zápis, ak tovar nebude zodpovedať podmienkam
dohodnutým v tejto zmluve.
4.6. Dodanie tovaru bude uskutočňované výhradne v pracovné dni a v pracovnom čase a to od
07:00 do 13:00 hod. Dopravu tovaru do miesta dodania zabezpečí predávajúci na vlastné
náklady a nebezpečenstvo tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením
a znehodnotením. Za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti v plnej miere zodpovedá
predávajúci.
Článok V.
Záruka, zodpovednosť za vady a reklamácie
5.1. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, v kvalite, akosti a vo vyhotovení podľa tejto
zmluvy a prílohy č. 1 k tejto zmluve, spôsobilý na použitie na obvyklý účel.
5.2. Predávajúci sa zaväzuje, že dodávaný tovar je novo vyrobený (v roku 2018), prvej akosti,
doteraz nepoužívaný, a musí spĺňať všetky parametre a vlastnosti - technické požiadavky
uvedené v tejto zmluve a jej prílohe č. 1. Spolu s tovarom je predávajúci povinný dodať aj
doklady podľa tejto zmluvy.
5.3. Ak predávajúci nedodá tovar podľa bodu 5.1. a 5.2. tohto článku, dodá iný tovar alebo poruší
povinnosť ustanovenú v § 420 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) má tovar faktické vady.
5.4. Na dodaný tovar predávajúci poskytuje záruku za akosť uvedenú v prílohe č. 1 tejto zmluvy,
ktorá začne plynúť odo dňa riadneho dodania a prevzatia tovaru v mieste dodania kupujúcim
Záruka za akosť sa nebude vzťahovať na vady vzniknuté preukázateľne nesprávnym
používaním a/alebo mechanickým poškodením spôsobeným kupujúcim. Zmluvné strany
vylučujú aplikáciu § 428 Obchodného zákonníka pre uplatnenie zodpovednosti za vady, na
ktoré sa vzťahuje záruka za akosť. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je povinný
oznámiť vady tovaru (ďalej len „reklamácia“), na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť najneskôr
do uplynutia dohodnutej záručnej doby. Záručná doba nebude plynúť po dobu, po ktorú
kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady. Záručná doba začne plynúť znova dňom
prevzatia opraveného tovaru, ak bude tovar opraviteľný, alebo náhradného tovaru kupujúcim.
5.5. Zodpovednosť za vady, na ktoré sa nevzťahuje záruka za akosť (napr. chýbajúce množstvo
tovaru v rozpore s dodacím listom, chýbajúce osvedčenie) sa riadi príslušnými ustanoveniami
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Obchodného zákonníka. Kupujúci je povinný reklamovať vady bez zbytočného odkladu po
ich zistení, alebo čo ich mal pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť pri prehliadke (zjavné
vady), alebo po tom, čo sa vady mohli zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr
však do dvoch rokov od doby dodania tovaru (skryté vady). Pre účely uplatnenia reklamácie
vád, na ktoré sa nevzťahuje záruka za akosť, sa pod lehotou bez zbytočného odkladu rozumie
30 dní od prevzatia tovaru a vykonanej prehliadke tovaru alebo po tom, čo sa vady mohli zistiť
pri vynaložení odbornej starostlivosti.
5.6. Nároky kupujúceho z vád tovaru sa budú spravovať režimom podľa § 436 až 441 Obchodného
zákonníka. Voľbu nároku z vád tovaru uvedie kupujúci v reklamácii alebo bez zbytočného
odkladu po jej odoslaní. Ak kupujúci zistí vady tovaru pri preberaní tovaru, je oprávnený
reklamovať vady tovaru v lehote dohodnutej v tejto zmluve a zároveň je oprávnený nezaplatiť
faktúru v rozsahu vadného plnenia, ktorým sa rozumie aj nedodanie dokladov. Kupujúci
zaplatí novú faktúru po odstránení vád, ak nevyužije právo odstúpiť od zmluvy.
5.7. Reklamácia musí obsahovať najmä:
a) číslo zmluvy, podľa ktorej bol tovar dodaný,
b) názov a typ reklamovaného tovaru,
c) číslo dodacieho listu,
d) popis vady, dátum zistenia vady,
e) počet vadných alebo chýbajúcich kusov, ak ide o takéto vadné plnenie,
f) spôsob odstránenia vady.
5.8. Ak bude reklamácia neúplná, predávajúci písomne vyzve kupujúceho na jej doplnenie,
pričom lehota na doplnenie náležitostí nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní. Predávajúci
je povinný vybaviť riadne uplatnenú reklamáciu (vrátane odstránenia vád) najneskôr do 30 dní
odo dňa doručenia reklamácie. O termíne a spôsobe vyriešenia reklamácie predávajúci
bezodkladne informuje kupujúceho.
5.9. Náklady na odstránenie vád tovaru ako aj preukázateľné náklady kupujúceho súvisiace s
uplatnením nárokov z vád tovaru, znáša predávajúci.
Článok VI.
Kodifikácia
6.1. Tovar podlieha kodifikácii v súlade so STANAG 4177 – Jednotný systém získavania údajov a
podľa zákona č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní
kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.
11/2004 Z. z.“) a vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 476/2011 Z. z. ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o metodike spracúvania návrhu kodifikačných údajov, o
programovom vybavení na spracúvanie návrhov kodifikačných údajov, o návrhu kodifikačných
údajov a o povinnostiach predávajúci a produktu.
6.2. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá návrh kodifikačných údajov opisnou metódou na tovar na
vlastné náklady podľa príslušných právnych a technických noriem.
6.3. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá návrh kodifikačných údajov najneskôr do termínu dodania
tovaru na adresu „Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, P.
O. BOX 61, Martina Rázusa 7, 91101 Trenčín, Slovenská republika“.
6.4. Aktuálny zoznam agentúr pre kodifikáciu spôsobilých spracúvať návrh kodifikačných údajov je
uvedený na webovom sídle www.uosksok.sk v časti Odbor kodifikácie.
6.5. Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť ním vybranej agentúre pre kodifikáciu technické údaje o
produkte podľa príslušných právnych a technických noriem a fotografie realisticky zobrazujúce
dodávané produkty. Predávajúci súhlasí s použitím dodanej fotografie na účely kodifikačného
systému Slovenskej republiky a kodifikačného systému NATO.
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6.6. Dodanie návrhu kodifikačných údajov je splnené potvrdením dodacieho listu návrhu
kodifikačných údajov Úradom pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie
kvality.
Článok VII.
Štátne overovanie kvality
7.1. Predávajúci sa zaväzuje pre realizácii tejto zmluvy plniť požiadavky slovenského obranného
štandardu SOŠ AQAP 2110:2017, požiadavky NATO na overovanie kvality pri návrhu, vývoji
a výrobe.
7.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci produktu požiada o vykonanie štátneho overovania
kvality Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín
(ďalej len „úrad“) v súlade so zákonom č. 11/2004 Z. z..
7.3. Zmluvné strany sa dohodli, že pri plnení tejto zmluvy sa v prípade rozhodnutia úradu
o vykonaní štátneho overovania kvality a za podmienok stanovených v tejto zmluve uplatní
štátne overovanie kvality v súlade so zákonom č. 11/2004 Z. z. a predávajúci umožní štátne
overovanie kvality vykonať.
7.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade so zákonom č. 11/2004 Z. z., úrad stanoví rozsah,
postup a podmienky na vykonanie štátneho overovania kvality.
7.5. Ak úrad rozhodne o vykonaní štátneho overovania kvality a úrad neukončí štátne overovanie
kvality v súlade s §15 ods.12 zákona č. 11/2004 Z. z., predávajúci nemôže odovzdať tovar bez
osvedčenia o kvalite a úplnosti produktu vydaného podľa §16 ods. 2 zákona č. 11/2004 Z. z..
7.6. V prípade, že predávajúci zmarí vykonanie štátneho overovania kvality nesplnením svojich
záväzkov uvedených v tejto zmluve, má kupujúci právo okamžite odstúpiť od zmluvy a má
právo na náhradu všetkých škôd vzniknutých v súvislosti s týmto odstúpením.
7.7. Predávajúci umožní poverenému zástupcovi pre štátne overovanie kvality prístup ku
kompletnej dokumentácii, ktorá súvisí s dodaním tovaru v súlade s príslušnými právnymi
predpismi na ochranu utajovaných skutočností. Platnú dokumentáciu v riadenom režime na
vyžiadanie úradu, dodá na adresu úradu, Odbor štátneho overovania kvality.
7.8. Predávajúci sa zaväzuje predložiť zástupcovi úradu zoznam subdodávok a ich dodávateľov.
Poverený zástupca úradu určí subdodávky, na ktoré sa bude požadovať vykonanie štátneho
overovania kvality a spresní požiadavky na zabezpečenie jeho realizácie. Predávajúci sa
zaväzuje uplatniť požiadavky na štátne overovanie kvality do zmlúv/objednávok so svojimi
subdodávateľmi.
7.9. Predávajúci umožní a zabezpečí poverenému zástupcovi pre štátne overovanie kvality prístup
do všetkých priestorov dodávateľa a jeho subdodávateľov v ktorých sa bude realizovať
akákoľvek časť zmluvne dohodnutých prác súvisiacich s tovarom.
7.10. Predávajúci sa zaväzuje na účely štátneho overovania kvality bezodplatne poskytnúť vzorky
na účely verifikácie produktu s požiadavkami zmluvy, maximálne však do výšky 0,2%
z celkovej ceny za tovar bez DPH.
7.11. Predávajúci umožní poverenému zástupcovi pre štátne overovanie kvality účasť na riešení
reklamácií, ak budú voči nemu uplatnené. O uplatnení reklamácie bude predávajúci okamžite
informovať povereného zástupcu úradu.
7.12. Osvedčenie o kvalite a úplnosti produktu vydané podľa § 16 ods.2 zákona č. 11/2004 Z. z.,
nezbavuje predávajúceho zodpovednosti za nezhodný produkt ani za škody spôsobené
nezhodným produktom.
V prípade, že predávajúci je z krajiny mimo SR, použije sa nasledovné znenie článku VII.:

Článok VII.
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Štátne overovanie kvality
7.1. Predávajúci sa zaväzuje pre realizácii tejto zmluvy plniť požiadavky obranného štandardu
aliancie NATO AQAP 2110:2016, požiadavky NATO na overovanie kvality pri návrhu,
vývoji a výrobe.
7.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci produktu požiada o vykonanie štátneho overovania
kvality Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín
(ďalej len „úrad“) v súlade so zákonom č. 11/2004 Z. z..
7.3. Zmluvné strany sa dohodli, že pri plnení tejto zmluvy sa v prípade rozhodnutia úradu
o vykonaní štátneho overovania kvality a za podmienok stanovených v tejto zmluve uplatní
štátne overovanie kvality v súlade so štandardizačnou dohodou aliancie NATO STANAG 4107
o vzájomnom štátnom overovaní kvality dodávok a uplatňovaní spojeneckých štandardov rady
AQAP a predávajúci umožní štátne overovanie kvality vykonať.
7.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade so štandardizačnou dohodou aliancie NATO STANAG
4107, príslušný úrad v krajine výrobcu stanoví rozsah, postup a podmienky na vykonanie
štátneho overovania kvality.
7.5. Ak úrad rozhodne o vykonaní štátneho overovania kvality predávajúci nemôže odovzdať
predmet plnenia bez Certifikátu o zhode podľa štandardizačnej dohody aliancie NATO
STANAG 4107 a spojeneckého štandardu AQAP 2070 potvrdeného zástupcom pre štátne
overovanie kvality v krajine výrobcu / dodávateľa.
7.6. Certifikát o zhode podľa štandardizačnej dohody aliancie NATO STANAG 4107 potvrdený
zástupcom pre štátne overovanie kvality nezbavuje predávajúceho zodpovednosti za nezhodný
produkt ani za škody spôsobené nezhodným produktom.
7.7. V prípade, že predávajúci zmarí vykonanie štátneho overovania kvality nesplnením svojich
záväzkov uvedených v tejto zmluve, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy a má právo na
náhradu všetkých škôd vzniknutých v súvislosti s týmto odstúpením.
Článok VIII.
Sankcie a odstúpenie od zmluvy
8.1. V prípade, že predávajúci nedodá tovar (vrátane dohodnutej sprievodnej dokumentácie) riadne
a/alebo včas podľa tejto zmluvy, je kupujúci oprávnený požadovať od predávajúceho zaplatenie
zmluvnej pokuty za každé jednotlivé porušenie tejto povinnosti vo výške 0,05 % z ceny riadne
alebo včas nedodaného tovaru, a to za každý deň omeškania.
8.2. V prípade, že predávajúci nedodá návrh kodifikačných údajov o výrobku v zmysle článku VI.
bod. 6.3. tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20,- € za každý deň
omeškania.
8.3. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry je predávajúci oprávnený nárokovať si od
kupujúceho úrok z omeškania v súlade s ustanovením § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
8.4. V prípade, že tovar má po prevzatí kupujúcim faktické vady (bod 5.5. tejto kúpnej zmluvy), je
kupujúci oprávnený popri uplatnení reklamácie v zmysle bodu 5.6. tejto zmluvy požadovať od
predávajúceho aj zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20% z ceny tovaru, ktorý bol dodaný v
rozpore s týmto ustanovením ako aj odstúpiť od kúpnej zmluvy.
8.5. Dohodnuté sankcie povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.
Základom pre výpočet je cena s DPH.
8.6. Sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške
vznikne druhej strane škoda.
8.7. Ak došlo k omeškaniu predávajúceho s dodaním tovaru z dôvodu okolností vylučujúcich
zodpovednosť tak ako sú tieto definované v § 374 Obchodného zákonníka, ktorými sú živelná
pohroma, vojnový konflikt, štrajk, zmluvné strany neuplatnia zmluvnú pokutu po dobu jej
trvania.
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8.8. Zmluvné strany môžu od tejto zmluvy odstúpiť v súlade s príslušnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi.
8.9. Za podstatné porušenie zmluvy na strane predávajúceho sa považuje najmä:
- nedodržanie záväzku dodať tovar riadne a včas vrátane dokladov podľa tejto zmluvy,
- neodstránenie vád tovaru v lehote dohodnutej na vybavenie reklamácie,
- opakovaná reklamácia tovaru podľa tejto zmluvy.
Za podstatné porušenie zmluvy na strane kupujúceho sa považuje:
- porušenie povinnosti uhradiť faktúru riadne a včas podľa článku III. bod 3.6. tejto
zmluvy.
8.10. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane oznámené písomne, inak je neplatné.
V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.
Odstúpenie je účinné dňom, kedy bolo oznámenie o odstúpení doručené druhej zmluvnej
strane. Zásielka s odstúpením od zmluvy sa považuje za doručenú aj vtedy, ak bola vrátená ako
nedoručiteľná.
Článok IX.
Nadobudnutie vlastníckeho práva
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania. Zmluvné
strany potvrdia podpismi dodací list a preberací zápis v zmysle článku IV. tejto zmluvy.
Článok X.
Doručovanie písomností
10.1. Doručením písomnosti podľa tejto zmluvy sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou,
ktorej bola adresovaná. Za deň doručenia písomnosti prostredníctvom pošty zasielanej ako
doporučená zásielka s doručenkou sa považuje takisto deň,
a) v ktorom ju táto zmluvná strana odoprela prijať,
b) ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie si na pošte alebo,
c) v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, „že adresát sa odsťahoval“,
„adresát je neznámy“ alebo iná poznámka, ktorá podľa poštového poriadku znamená
nedoručiteľnosť zásielky.
10.2.Písomnosti doručované prostredníctvom faxu sa považujú za doručené dňom doručenia
uvedeným na vytlačenej správe o ich úspešnom odoslaní. Písomnosti doručované e-mailom, sa
považujú za doručené dňom úspešného odoslania e-mailu na určenú adresu.
Článok XI.
Záverečné ustanovenia
11.1. Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len po predchádzajúcej dohode zmluvných strán
formou písomných dodatkov, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
11.2. Zmluvné strany súhlasia s tým, že prípadné organizačné zmeny u ktorejkoľvek zo
zmluvných strán nie sú zmenami podliehajúcimi súhlasu zmluvných strán a nebudú predmetom
dodatku k tejto zmluve; predávajúci bezodkladne písomne oznámi kupujúcemu zmenu osôb
oprávnených konať v mene predávajúceho a kupujúci bezodkladne písomne oznámi
predávajúcemu zmenu osôb oprávnených konať v mene kupujúceho.
11.3. Právne vzťahy založené touto zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy touto zmluvou zvlášť
neupravené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne
záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy
budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. V prípade, že ku vzájomnej
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dohode nedôjde, tak sa zmluvné strany dohodli na príslušnosti všeobecného súdu Slovenskej
republiky.

V prípade, že predávajúci je z krajiny mimo SR, použije sa nasledovné znenie článku 11.3.:
11.3. Právne vzťahy založené touto zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak nie
je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi
Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách o
medzinárodnej kúpe tovaru sa nepoužijú bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo sídlo zmluvných strán
mimo Slovenskej republiky. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť
predovšetkým vzájomnou dohodou. V prípade, že ku vzájomnej dohode nedôjde, tak sa zmluvné strany
dohodli na príslušnosti všeobecného súdu v mieste sídla kupujúceho.

11.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oprávnenými zástupcami
obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
11.5. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorších predpisov.
11.6. Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, jedno vyhotovenie obdrží predávajúci, štyri
vyhotovenia kupujúci.
11.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy riadne oboznámili, jej obsah je
prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho zmluvu vlastnoručne podpisujú.
11.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:
Príloha č. 1 – Cena a špecifikácia tovaru o počte 3 listov.
V Bratislave, dňa:

V Bratislave, dňa:

Za predávajúceho:

Za kupujúceho:

konateľ
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Príloha č. 1
CENA A ŠPECIFIKÁCIA TOVARU

Cena tovaru:
P.
č.
1.

Predmet zákazky

Odev ochranný antiradiačný
veľkosť „L“
2.
Odev ochranný antiradiačný
veľkosť „XL“
CENA CELKOM

Cena ks/
bez DPH v €

Cena ks/
s DPH v €

Predpokladaný
počet ks
4

Cena spolu
s DPH v €

2

Špecifikácia tovaru:
Odev ochranný antiradiačný s triedou ochrany 2, chrániaci povrch tela voči prieniku
ionizujúceho žiarenia gama, röntgenovému žiareniu a vysoko energetickému žiareniu beta, zároveň
aj proti prieniku rádioaktívnej, chemickej a biologickej kontaminácie. Ku každej súprave
antiradiačného ochranného odevu je dodaný antiradiačný elastický štít zosilňujúci ochranu životne
dôležitých orgánov voči účinku ionizujúceho žiarenia. Prídavné tienenie prednostne chráni pľúca,
gastrointestinálny trakt a gonády. Prídavný štít je v odeve integrovaný. Dodané súpravy sú určené
pre zasahujúcich špecialistov v prípade teroristických a kriminálnych RCHB – incidentov,
s vhodnými parametrami na vykonanie prác pri monitorovaní a odbere vzoriek, ale tiež na
vykonávanie záchranných – vyslobodzovacích úloh v priestore kontaminovanom rádioaktívnym
materiálom, toxickými chemickými látkami (CWAs), nebezpečnými chemickými látkami (TICs)
a biologickými látkami (BWAs).
Odev ochranný antiradiačný je dodaný ako plynotesne uzatváraná kombinéza v čiernom
vyhotovení. Kombinéza je vybavená na prednej strane vstupným otvorom pre obliekanie
a odkladanie, uzatváraným, uhlopriečne inštalovaným, najmenej 100 cm mosadzným plynotesným
zipsom s tesniacou líniou a neoprénovou ochrannou chlopňou. Odev je vybavený beta-gama
tieniacimi integrovanými vnútornými rukavicami na ktoré sa nasadzujú vonkajšie protichemické
rukavice a integrovanými beta-gama tieniacimi ponožkami, na ktoré sa nasadzuje vonkajšia
protichemická ochranná obuv. Odev je vo veľkostnom sortimente Large a XL. Vonkajšie rukavice
sú dodané ako protichemické, chrániace voči CWAs a TICs, v množstve 1 pár na súpravu.
Nasadenie vonkajších rukavíc na vnútorné je so zaistením na tesniaci rukávový kruh a prekrytím
manžetou zaistenou na povrchu popruhom. Nasadenie vonkajšej ochrannej protichemickej obuvi na
integrované tieniace ponožky je s prekrytím vrchnej časti obuvi manžetou a jej zaistením
popruhom. Vonkajšia protichemická ochranná obuv sa bude dodávať v množstve 1 pár na súpravu
odevu vo veľkostnom sortimente: 10-11 a 12-13. Vonkajšia ochranná obuv je s gumovou
podrážkou vybavenou dezénom proti pošmyknutiu a s integrovanou kovovou špičkou. Vonkajšie
CBRN rukavice sú z materiálu NOMEX v nehorľavej úprave, vo veľkostiach L a XL. Ochranná
kombinéza má integrovanú kapucňu z ochranného CBRN - antiradiačného materiálu, ktorá
zabezpečí plynotesné nasadenie s ochrannou tvárovou maskou OM-99, alebo s maskou izolačného
dýchacieho prístroja. Spojenie kapucne a masky tvorí elastická plochá tesniaca línia z butylového
polyméru, zaisťujúca tesnosť aj pri pohybe osoby. Ochranný odev je vybavený opaskom
a internými upínacími popruhmi spevňujúcimi nasadenie odevu na tele. Kapucňa s nasadenou
ochrannou maskou umožňuje nasadenie ochrannej prilby a použitie komunikačných prostriedkov.
Povrch odevu a jeho doplnkov je ľahko dekontaminovateľný a zabraňuje depozícii RCHB
kontaminácie na povrchu. Ochranný materiál odevu nepodlieha degradácii vplyvom ionizujúceho
žiarenia. Súčasti odevu sú vyrobené z flexibilného, elastického materiálu, ktorý umožní plnenie
zamýšľaných úloh. Pre kombinézu RCHB - antiradiačného ochranného odevu je poskytnutá 2 ročná
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záruka pre používanie odevu v rámci výcviku s náhradnými zdrojmi kontaminácie. Materiál
dodaného ochranného odevu je úplne netoxický, bez prítomnosti olova, bez rizika dermálnej alebo
inhalačnej intoxikácie ťažkými kovmi. Po ukončení životnosti nepredstavuje nebezpečný odpad, ak
nebol odev kontaminovaný RCHB látkami. Hmotnosť kombinézy vo veľkosti Large, neprekračuje
8,2 kg a celej súpravy 12 kg. Materiál odevu sa vyznačuje vysokou odolnosťou voči roztrhnutiu,
aspoň 800 N, v prípade tvárového tesnenia nad 300 N, je odolný voči prerazeniu najmenej
s hodnotou 50 N, prestrihnutiu a odieraniu. Flexibilnosť a ochranné vlastnosti sú zachované
najmenej v rozsahu teplôt +60°C až – 25°C.
Materiál ochranného odevu je bez prítomnosti olova, na princípe simulácie ťažkých kovov
v netoxickom ľahkom materiáli, s vytvorením hustého elektrónového oblaku. Útlmový faktor
zoslabenia fluencie žiarenia gama pre všetky časti odevu nie je nižší ako 35 pre gama s energiou
nad 59keV, 25 pre energiu nad 121keV, 5 pre energiu nad 244keV a 3 pre energiu nad 344keV. Pre
vysoko energetické žiarenie beta s energiou nad 0,5 MeV je útlm lepší ako 75%. Zoslabenie
fluencie žiarenia gama v miestach chrániacich trup a gonády nesmie byť nižšie ako 69 pre energiu
nad 59keV, 54 pre energiu nad 121keV, 12 pre energiu nad 244keV a 7 pre energiu nad 244keV.
Odev a jeho ochranné doplnky disponujú rezistenciou voči prieniku bakteriálnej a vírusovej
infekcie. Ochranný odev, rukavice a obuv veľmi účinne chránia voči prieniku chemickej
kontaminácie v kvapalnej forme a vo forme pár, na úrovni aspoň Class 2. Odev má najmenej
priemernú kumulovanú priepustnosť 0,2 µg/cm2 pre kvapalnú formu sulfidického yperitu (HD),
0,001µg/cm2 pre kvapalnú formu somanu (GD) a lepšiu ako 1,0 µg/cm2 pre TICs vo forme pár
s koncentráciou nad 500 ppm, napríklad akroleín, akrylonitril, chlór, amoniak a dimetylsulfid.
Konštrukcia:
- odev umožňuje špecialistom RCHBO a zdravotníckej služby OS SR plnenie funkčných
povinností v nasadenom ochrannom odeve pri práci so zavedenou technikou a zbraňami
s minimálnym obmedzením,
- vedenie mierenej paľby z ručných zbraní, zbraní bojovej techniky a prácu so všetkými
druhmi výzbroje a bojovej techniky,
- vedenie hovorov technickými prostriedkami spojenia,
- hermetické spojenie s vojskovými prostriedkami ochrany dýchacích ciest (OM-99),
- nepretržité použitie počas nasadenia do ochrannej polohy v súlade so stanovenými časovými
normami v závislosti od vonkajšej teploty.
Požiadavky na prevádzku, ošetrovanie a opravy:
- Antiradiačný ochranný odev je uložený v transportnej taške a nepoškodí sa (znížiť alebo stratiť
ochranné vlastnosti) pri zaľahnutí osobou (priľahnutí celým telom),
Odev ochranný antiradiačný nestráca svoje ochranné vlastnosti pri používaní v ochrannej
polohe za rôznych poveternostných podmienok (v daždi, za sneženia a pod.),
Odev ochranný antiradiačný je uspôsobený tak, aby sa dal umyť bežnými čistiacimi
prostriedkami (mydlom, vlažná voda a pod.) a dostatočne vysušiť voľne na vzduchu,
- doba životnosti súpravy protichemického odevu v podmienkach skladovania – 10 rokov.
Požiadavky na hygienu a bezpečnosť práce:
- Antiradiačný ochranný odev nemá toxické, karcinogénne alebo iné škodlivé účinky na
organizmus, počas používania nevytvára všeobecne alergické reakcie a ochorenia organizmu,
uvoľňovať nepríjemne páchnuce látky.
Požiadavky na prepravu:
- Odevy ochranné antiradiačné vyhovujú preprave v uzatvorených dopravných prostriedkoch.
Výrobky v originálnom továrenskom balení vydržia prepravu všetkými druhmi dopravných
prostriedkov vo všetkých klimatických podmienkach Európy v rozsahu teplôt +60/-25°C.
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Požiadavky na obalovú techniku, a manipulačné vlastnosti:
- Odev ochranný antiradiačný s príslušenstvom je uložený v transportnej taške,
- obal (taška) chráni odev pred mechanickými vplyvmi manipulácie, skladovania a dopravy
všetkými druhmi dopravných prostriedkov,
- balenie a značenie obalu (tašky) odevov zodpovedá normám pre skladovanie
protichemických odevov,
- transportná taška odevu musí umožňovať uloženie súpravy s príslušenstvom, nosenie cez
rameno na nosnom remeni,
- skladovať kombinézy odevov na vešiakoch je možné za dodržania príslušných noriem.
Záruka za akosť (životnosť/skladovateľnosť)
-

predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku za akosť (životnosť/skladovateľnosť)
antiradiačného odevu 10 rokov pri dodržaní podmienok skladovania v originálnom
továrenskom obale v nevykurovaných skladoch, v rozsahu teplôt od -10°C do +25°C a
relatívnej vlhkosti do 65+5%,

-

predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku za akosť (životnosť/skladovateľnosť)
antiradiačného odevu 5 rokov pri dodržaní podmienok skladovania v transportnej taške,

-

predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku za akosť (životnosť) antiradiačného odevu 24
mesiacov pri bežnom používaní v rámci výcviku. Pod životnosťou počas 24 mesačnej
záručnej doby sa rozumie jeho plná funkčnosť pri bežnom používaní počas deklarovanej
záručnej doby bez straty ochranných vlastností (použitie pri nasadení v operáciách a pri
výcviku) a pri opakovanej dekontaminácii (5 až 10 cyklov zamorenia a odmorenia bez straty
ochranných vlastností v závislosti od druhu toxickej látky a dekontaminačného činidla).
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