
 

 

RÁMCOVÁ DOHODA 

 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Obchodný zákonník“) (ďalej len „Dohoda“) medzi: 

 

1. Objednávateľ:  KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 

so sídlom:  Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom      

v zastúpení: Ing. Roman Ušiak, predseda predstavenstva  

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

Číslo účtu:  SK62 1100 0000 0026 2780 0780 

IČO: 34 139 800 

IČ DPH: SK2020387336        

 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka číslo: 123/R, oddiel Sa. 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

  

a 

 

2. Účastník 

2.1 Účastník č. 1:  MATADOR Industries, a. s. 

so sídlom:  Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom      

v zastúpení:  Jozef Kubena, splnomocnenec – na základe plnomocenstva zo dňa 28.05.2019 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Číslo účtu:  SK60 0900 0000 0003 6356 7145  

IČO: 31632301 

IČ DPH: SK2020437738       

    

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka číslo: 285/R, oddiel Sa. 

 

(ďalej len „Účastník č. 1“ alebo „Účastník“) 

 

(Objednávateľ a Účastník č. 1 spolu ďalej ako „Zmluvné strany Dohody“ alebo jednotlivo aj ako 

„Zmluvná strana Dohody“) 

Čl. 1. 

Úvodné ustanovenia 

1.1 Objednávateľ ako predávajúci uzatvoril dňa 21.12.2018 so Slovenskou republikou zastúpenou 

Ministerstvom obrany Slovenskej republiky ako kupujúcim Kúpnu zmluvu č. 2018/275 - 155 mm 

ShKH ZUZANA 2  (ďalej len „Kúpna zmluva č. 2018/275“). 

1.2 Objednávateľ v súvislosti s plnením Kúpnej zmluvy č. 2018/275 uzatvoril s Účastníkom č. 1 túto 

Dohodu, aby na základe podmienok v nej stanovených mohol uzavrieť Zmluvu o dielo s Účastníkom 

č. 1 alebo Účastníkom č. 2 podľa Čl. 4 Dohody. 

1.3 Ak Účastník č. 1 pozostáva z viacerých subjektov (ďalej len „Skupina dodávateľov“), práva z 

Dohody voči Objednávateľovi môže uplatňovať výlučne vedúci Skupiny dodávateľov (ďalej len 

„Líder“), ktorým je [•], so sídlom [•], IČO: [•]. Líder podľa predchádzajúcej vety je oprávnený 

vykonávať fakturáciu ceny v mene Skupiny dodávateľov, a tiež je za Skupinu dodávateľov výlučne 

tento oprávnený vykonávať iné práva voči Objednávateľovi vyplývajúce z Dohody alebo z právnych 



 

 

predpisov, pokiaľ Dohoda (vrátane príloh) v konkrétnom prípade neurčí inak. Členovia Skupiny 

dodávateľov si osobitnou písomnou dohodou určia a vysporiadajú vzájomné záväzky a oprávnenia 

vyplývajúce im z Dohody. Zároveň sa Zmluvné strany dohodli, že členovia Skupiny dodávateľov 

zodpovedajú za plnenie Zmluvy spoločne a nerozdielne. 

1.4 Neoddeliteľnú súčasť tejto Dohody tvoria nasledujúce prílohy: 

Príloha č. 1 – Návrh Zmluvy o dielo; 

Príloha č. 2.1 – Návrh na plnenie kritérií Účastníka č. 1, ktorý sa v rámci Zadávania zákazky umiestnil 

na prvom mieste v poradí. 

Čl. 2.  

Definícia pojmov 

2.1 Pokiaľ v tejto Dohode nie je uvedené inak, pojmy uvedené s veľkým počiatočným písmenom v texte 

Dohody majú význam uvedený v Zmluve, ktorej znenie tvorí Prílohu č. 1 tejto Dohody. 

2.2 Dielo – dielo, ktoré Zhotoviteľ vyrobí a dodá Objednávateľovi v súlade s Prílohou č. 1A Zmluvy, 

Prílohou č. 1B Zmluvy a Zmluvou; 

2.3 Príloha č. 1A Zmluvy – je príloha č. 1A Zmluvy, ktorá obsahuje opis predmetu plnenia vymedzený 

v bodoch 2.2. a 2.3. Zmluvy, Harmonogram plnenia a obsah plnenia;  

2.4 Príloha č. 1B Zmluvy – je príloha č. 1B Zmluvy, ktorá obsahuje technickú špecifikáciu predmetu 

plnenia;  

2.5 Účastník č. 2 – Účastník, ktorý sa v Zadávaní zákazky umiestnil na druhom mieste v poradí: MSM 

Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36422991; 

2.6 Zadávanie zákazky – je postup predchádzajúci uzavretiu tejto Dohody na základe Výzvy na 

predloženie žiadosti o účasť v zadávaní zákazky na dodanie tovaru: „Komplex skupín zbraňovej 

nadstavby“ zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 69/2019 dňa 08.04.2019 pod zn. S000006; 

2.7 Zmluva – zmluva uzatvorená na základe podmienok stanovených v tejto Dohode medzi 

Objednávateľom a Zhotoviteľom, na základe ktorej Zhotoviteľ vyrobí a dodá Objednávateľovi Dielo;  

2.8 Zhotoviteľ – Účastník, ktorý bol na základe podmienok stanovených v tejto Dohode označený za 

Účastníka, s ktorým Objednávateľ uzatvorí Zmluvu. 

Čl. 3.  

Predmet Dohody 

3.1 Predmetom tejto Dohody je stanovenie práv a povinností medzi Zmluvnými stranami Dohody a 

definovanie podmienok uzatvárania Zmluvy a/alebo Zmlúv. 

Čl. 4.  

Uzatváranie Zmluvy  

4.1 Na základe vyhodnotenia ponúk uchádzačov je táto Dohoda uzatváraná s Účastníkom, ktorý sa v rámci 

Zadávania zákazky stal jedným z úspešných uchádzačov.  

4.2 Uzatváranie Zmlúv s Účastníkmi sa realizuje bez ďalšej súťaže kaskádovitým spôsobom opísaným 

v tomto článku Dohody. 

4.3 Objednávateľ uzatvorí Zmluvu s Účastníkom č. 1, ktorý sa v rámci Zadávania zákazky umiestnil na 

prvom mieste v poradí. 



 

 

4.4 V prípade ukončenia Zmluvy s Účastníkom č. 1 uzavretej podľa bodu 4.3 Dohody je Objednávateľ 

oprávnený uzatvoriť Zmluvu s Účastníkom č. 2, ktorý sa v rámci Zadávania zákazky umiestnil na 

druhom mieste v poradí. V prípade podľa prvej vety tohto bodu Dohody bude uzatvorená Zmluva 

s Účastníkom č. 2 len v rozsahu plnenia, pri ktorom nebolo s predchádzajúcim Účastníkom č. 1 

úspešne ukončené preberacie konanie v rámci Harmonogramu plnenia uvedeného v Prílohe č. 1A 

Zmluvy uzatvorenej s týmto Účastníkom č. 1.  

4.5 Účastník č. 1 je povinný pri plnení Zmluvy dodržať ceny a skrátenie lehôt plnenia uvedené v Prílohe 

č. 2.1, ku ktorej sa zaviazal v rámci Zadávania zákazky.  

4.6 Informovanie o plnení Zmluvy bude zabezpečené prostredníctvom referencií, ktoré je Objednávateľ 

oprávnený vystaviť vo vzťahu k jednotlivému dodaniu Diela (časti Diela) Zmluvy podľa Prílohy č. 

1A Zmluvy. Referencie budú zverejnené na webovom sídle Objednávateľa alebo na inom webovom 

sídle určenom Objednávateľom v rozsahu určenom Objednávateľom v súvislosti s plnením Zmluvy. 

Zverejnenie negatívnej referencie slúži na informovanie o postupe podľa bodov 4.4 Dohody. 

 

Čl. 5. 

Oznamovanie a vzájomná komunikácia 

5.1 Zmluvné strany Dohody sa dohodli, že akékoľvek oznámenia/písomnosti jednej Zmluvnej strany 

Dohody adresované druhej Zmluvnej strane Dohody budú doručené na adresy uvedené v záhlaví 

Dohody, ak sa Zmluvné strany Dohody nedohodnú inak. Písomnosti odoslané druhej Zmluvnej strane 

Dohody na adresu jej sídla uvedenú v Dohode alebo neskôr písomne oznámenú, sa považujú za 

doručené a prevzaté druhou Zmluvnou stranou Dohody (i) prevzatím, (ii) odmietnutím prevzatia alebo 

(iii) po uplynutí troch (3) dní od uloženia na pošte, prostredníctvom doporučenej pošty alebo 

prostredníctvom kuriéra. 

5.2 Objednávateľ a Účastník sa zaväzujú bezodkladne písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane Dohody 

akúkoľvek zmenu svojich údajov uvedených v záhlaví Dohody (ďalej len „kontaktné údaje“), pričom 

zmena je účinná odo dňa nasledujúceho po doručení takéhoto oznámenia. Pre vylúčenie pochybností, 

za kontaktné údaje sa nepovažuje identifikácia samotnej Zmluvnej strany Dohody. 

5.3 Pre vylúčenie pochybností, oznámenie o zmene kontaktných údajov, najmä mien osôb, adries sídla, 

emailových adries, telefonických kontaktov, čísiel bankového účtu Zmluvných strán sa nepovažuje za 

zmenu Dohody, resp. jej príloh. Takáto zmena si nevyžaduje písomný dodatok k Dohode, stáva sa 

účinnou oznámením druhej Zmluvnej strane Dohody. 

Čl. 6.  

Trvanie a ukončenie Dohody 

6.1 Táto Dohoda sa uzatvára na dobu 7 rokov od nadobudnutia jej účinnosti. Zmluvné strany Dohody sa 

dohodli, že Dohoda nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po zverejnení tejto Dohody v Centrálnom 

registri zmlúv. 

6.2 Pred uplynutím doby podľa bodu 6.1 Dohody môže Dohoda zaniknúť: 

a) písomnou dohodou Zmluvných strán alebo 

b) odstúpením od Dohody zo strany tej Zmluvnej strany Dohody, ktorej to umožňuje zákon alebo 

táto Dohoda.  

6.3 Objednávateľ je oprávnený od Dohody odstúpiť aj v prípade, ak dôjde k zániku Kúpnej zmluvy č. 

2018/275. 



 

 

 

6.4 Od Dohody môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia 

Dohody.  

6.5 Za podstatné porušenie Dohody Účastníkom sa popri dôvodoch uvedených v § 344 Obchodného 

zákonníka považuje: 

a) ak Účastník poskytol nepravdivé a/alebo neúplné informácie alebo podklady Objednávateľovi v 

rámci Zadávania zákazky, alebo 

b) ak je Účastník v úpadku alebo ak Účastník vstúpil do likvidácie, preruší alebo skončí svoju 

podnikateľskú činnosť, alebo 

c) ak Účastník alebo jeho štatutárny zástupca je právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v 

súvislosti s výkonom jeho činnosti, alebo podnikaním, alebo 

d) ak u Účastníka došlo k predaju podniku súvisiaceho s predmetom Dohody. 

6.6 Odstúpením od Dohody niektorej zo Zmluvných strán Dohody sa Dohoda zrušuje ku dňu doručenia 

odstúpenia druhej Zmluvnej strane Dohody. V prípade odstúpenia od tejto Dohody jednou zo 

Zmluvných strán Dohody, medzi ktorými bola zároveň uzatvorená Zmluva, sa vysporiadanie plnení 

spravuje ustanoveniami Zmluvy.  

Čl. 7.  

Záverečné ustanovenia 

7.1 Práva a povinnosti, ktoré vznikli na základe tejto Dohody alebo v súvislosti s touto Dohodou, sa riadia 

Obchodným zákonníkom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky 

platnými a účinnými v čase rozhodujúcom pre posúdenie vzniku, zmeny alebo zániku práv a 

povinností a s prihliadnutím na intertemporálne ustanovenia týchto právnych predpisov. 

7.2 Spory vzniknuté z tejto Dohody a/alebo na základe tejto Dohody rozhodujú súdy Slovenskej republiky. 

Zmluvné strany Dohody sa zaväzujú, že všetky prípadné spory vyplývajúce z tejto Dohody budú riešiť 

prednostne rokovaním o možnej dohode, a to do 30 dní od doručenia písomného upozornenia jednej 

Zmluvnej strany Dohody druhej Zmluvnej strane Dohody.  

7.3 Akékoľvek zmeny a/alebo dodatky k tejto Dohode musia byť v písomnej forme a podpísané 

Zmluvnými stranami Dohody.  

7.4 Ak sa niektoré z ustanovení tejto Dohody stane neplatným, nespôsobuje to neplatnosť tejto Dohody 

ako celku. Pokiaľ nastane situácia podľa predchádzajúcej vety, Zmluvné strany Dohody nahradia toto 

neplatné ustanovenie iným ustanovením, ktoré sa mu svojím obsahom a účelom bude čo najviac 

približovať. 

7.5 Dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch. Objednávateľ dostane dva rovnopisy tejto Dohody a 

Účastník Dohody dostane jeden rovnopis. 

7.6 Žiadna zo Zmluvných strán Dohody nie je oprávnená postúpiť túto Dohodu ako celok alebo akúkoľvek 

jej časť, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany Dohody. 

7.7 Zmluvné strany Dohody vyhlasujú, že sa v plnom rozsahu oboznámili s obsahom znenia tejto Dohody, 

že jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju zástupcovia Zmluvných strán 

vlastnoručne podpisujú. 

 

 



 

 

 

7.8 Zmluvné strany Dohody vyhlasujú, že sú spôsobilé túto Dohodu uzatvoriť a plniť záväzky v nej 

obsiahnuté. 

 

 

V Dubnici nad Váhom, dňa 31.05.2019 

 

Objednávateľ: 

KONŠTRUKTA - Defence, a.s.  

 

 

 

 

___________________________ 

Ing. Roman Ušiak,  

predseda predstavenstva 

 

 

V Dubnici nad Váhom, dňa 31.05.2019 

 

Účastník č. 1  

MATADOR Industries, a. s. 

 

 

 

 

_______________________________ 

Jozef Kubena, splnomocnenec – na základe plnomocenstva zo dňa 28.05.2019 

 

 


