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RÁMCOVÁ DOHODA Č. 4600001895PT/2015 

na vykonávanie  opravy trakčného transformátora typu EL 5981/51  

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

medzi zmluvnými stranami: 

____________________________________________________________________________ 

 

Objednávateľ : Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., 

 Rožňavská 1  

 832 72 Bratislava 

Štatutárny orgán          : predstavenstvo, v zastúpení: 

 Ing. Pavol Gábor - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 

Ing. Igor Krško - člen predstavenstva a riaditeľ úseku prevádzky                                        

IČO : 35 914 939 

DIČ : 20 219 200 76 

IČ DPH : SK 20 219 200 76 

Bankové spojenie :    Všeobecná úverová banka, a.s.  

Číslo účtu :     2235304454/0200 

IBAN :    SK25 0200 0000 0022 3530 4454 

SWIFT :     SUBASKBX 

Zapísaný : Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sa, Vložka 

č.3497/B 

( ďalej len „objednávateľ“ ) 

 

 

 

a 

 

 

 

Zhotoviteľ  : OMZ Hranice s.r.o.   

        Tovární 458 

                                              753 01 Hranice I – Město  

Zastúpený :   Ing. Josefem Jíšou, konateľ spoločnosti 

Zodpovedný vo veciach  

zmluvných : Ing. Josef Jíša, konateľ spoločnosti  

Zodpovedný vo veciach  

technických :      Ladislav Paul, konateľ spoločnosti     

IČO : 62305573 

DIČ : CZ62305573   

Bankové spojenie :     Československá obchodní banka, a.s. 

Číslo účtu :     102477336/0300 

IBAN :    CZ19 0300 0000 0001 0247 7336 

 

SWIFT : CEKOCZPP                     

Zapísaný                            :   v OR Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 7756                       
 

   
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
(ďalej spolu ako „zmluvné strany“ 
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ČLÁNOK I. 

 Predmet Dohody 

1.1 Predmetom tejto Rámcovej dohody č 46000001895/PT/2015 (ďalej len „Dohoda“) je 
záväzok zhotoviteľa vykonať dielo pre objednávateľa, ktoré spočíva vo  vykonaní opravy 
trakčného transformátora typu EL 5981/51 EH 53018 (ďalej „trakčný transformátor“) a 
záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu podľa tejto Dohody.  

1.2 Dielom pre účely tejto Dohody sa rozumie záväzok zhotoviteľa vykonať opravu a údržbu 
trakčného transformátora typu EL 5981/51 EH 53018 v rozsahu opravy T2 v zmysle 
predpisu ŽPO 60/88, t.j. vykonanie hlavnej revízie transformátora spojenej s demontážou 
nádoby a s vybratím magnetického obvodu s vinutím z nádoby podľa Prílohy č. 1 tejto 
Dohody a vykonanie všetkých neplánovaných opráv a odstránenie zistených závad.   

1.3 Zhotoviteľ je povinný vykonať opravu kvalitne v zhode s príslušnými vyhláškami UIC, 
technickými normami EN, STN, TNŽ, smernicami a normami pre opravy koľajových vozidiel, 
v súlade so zák. č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z.z. o určených 
technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických 
zariadeniach, podľa vyhlášky MDPT SR č. 351/2010 Z.z. o dopravnom poriadku dráh 
v znení Vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  č. 12/2012 Z.z., 
v zmysle interných predpisov Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. pre opravy 
železničných dráhových vozidiel (ďalej „ŽDV“) a ich ďalších súvisiacich predpisov (vrátane 
dohodnutých výnimiek, prevádzkových úprav a pod.), podľa platnej výkresovej 
dokumentácie ŽDV, platných udržiavacích a technologických postupov a v súlade s 
ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.   

1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť záruku na dielo v zmysle článku VI. Dohody a v súlade 
s čl. 2. bod 2.1) Reklamačného poriadku, podľa Prílohy č.3, ktorá je neoddeliteľnou 
súčasťou tejto Dohody. 

 

ČLÁNOK II. 

Cena diela 

2.1 Celková cena a celkový neprekročiteľný finančný limit za opravy trakčného transformátora  
podľa tejto Dohody a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení je 
40.000,00 EUR bez DPH (slovom štyridsaťtisíc eur). 

2.2 V celkovej cene je zahrnutá i cena použitého materiálu alebo potrebných náhradných dielov. 

2.3 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že berie na vedomie a je oboznámený so skutočnosťou, že 
uvedený finančný limit  za opravy trakčného transformátora podľa tejto Dohody  je len 
orientačný a informatívny, zhotoviteľ nemá žiadny nárok na jeho celkové vyčerpanie a nemá 
nárok od objednávateľa na náhradu škody, ušlý zisk ani na akúkoľvek inú sankciu či 
finančnú kompenzáciu pri jeho nevyčerpaní.  

2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za opravu bude dohodnutá  v Zápise z komisionálnej 
obhliadky trakčného transformátora príslušného výrobného čísla, kde budú popísané všetky 
potrebné výkony pre opravu a podľa Cenníka uvedeného v Prílohe č. 4, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody.  

2.5 V jednotkovej cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa  (vrátane dopravných  nákladov 
za dodanie na miesto určenia, manipulačného poplatku, balenia, poistenia, vystavenia faktúr 
a pod.) spojené s opravou trakčného transformátora podľa tejto Dohody.  

2.6 Dohodnutá cena uvedená v Zápise z komisionálnej obhliadky za opravu trakčného 
transformátora je neprekročiteľná. 

 
 

ČLÁNOK III. 

 Platobné podmienky  

3.1. Zhotoviteľ za vykonané práce vystaví objednávateľovi v súlade so Smernicou Rady EU 
2006/112/ES.  

3.2. Faktúru zhotoviteľ vystaví po prevzatí opraveného trakčného transformátora na základe 
Protokolu o prevzatí trakčného transformátora z opravy podpísaného oprávnenými 
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zástupcami oboch zmluvných strán Zoznam oprávnených zástupcov objednávateľa je 
uvedený v Prílohe č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody.  

3.3. Súčasťou faktúry budú:  

a)  Protokol o prevzatí trakčného transformátora do a z opravy,  

b)  Zápis z komisionálnej prehliadky, 

c)  rozpis prác s uvedením počtu hodín a ceny za jednotlivé opravárenské zásahy, 

d)  rozpis materiálu s uvedením jednotkovej ceny a počtu kusov,  

e)  rozpis prác a materiálu ( bod 3. písm. c) a d)  v elektronickej forme (MS Office - 
Excel) na CD nosičoch, 

f)   kópia objednávky na opravu.  

3.4. V prípade neodsúhlasenia časti niektorej z príloh faktúry uvedených v bodoch článku III, 
bod 3.3 ods. c) a d) tejto Dohody bude faktúra vrátená na prepracovanie a doplnenie. 

3.5. V prípade, že k faktúre nebudú priložené všetky prílohy uvedené v čl. V., bod 3.3. tejto 
Dohody, objednávateľ vyzve zhotoviteľa na ich doplnenie. Zhotoviteľ doplní chýbajúce 
prílohy do 2 pracovných dní. Pokiaľ zhotoviteľ prílohy nedoplní v stanovenom termíne, 
objednávateľ vráti faktúru zhotoviteľovi ako nekompletnú. 

3.6. V prípade vrátenia faktúry a jej príloh pre jej nekompletnosť alebo vrátenia faktúry, z 
dôvodu nesúladu s prísl. právnymi predpismi podľa bodu 3.1., zhotoviteľ vyhotoví novú 
faktúru. Na novej faktúre vyznačí novú lehotu splatnosti v zmysle nasledujúceho bodu 7 
tohto článku. To neplatí, ak sa preukáže, že faktúra bola objednávateľom vrátená 
bezdôvodne. 

3.7. Dátum splatnosti faktúry bude 60 kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry. 

3.8. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného 
pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. 

3.9. Za uhradenie faktúry sa považuje deň, v ktorom bude fakturovaná suma odpísaná z účtu 
objednávateľa. 

3.10. Faktúru vyhotovenú v dvoch exemplároch na fakturačnú adresu : 

 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 

          Rožňavská 1 

                    832 72 Bratislava 

              doručí zhotoviteľ objednávateľovi do 5 dní odo dňa vystavenia faktúry na adresu : 

    Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 

Sekcia účtovníctva a daní 

Železničná 1 

041 59 Košice 

3.11. Za vykonanie diela bude vystavená len jedna faktúra.  

3.12. V prípade, že faktúra nebude objednávateľovi doručená do 5 dní odo dňa jej vystavenia, 
lehota splatnosti sa predlžuje o počet dní presahujúcich túto lehotu.  

 

ČLÁNOK IV. 

 Podmienky vykonania diela 

4.1 Na opravu bude vystavená samostatná objednávka. 

4.2 Doba opravy trakčného transformátor  v závislosti od rozsahu opravy je maximálne 60 
kalendárnych dní odo dňa prevzatia predmetu plnenia zhotoviteľom..  

4.3 Trakčný transformátor bude odovzdaný zhotoviteľovi do opravy a preberaný od zhotoviteľa 
po oprave podľa dispozície objednávateľa do skladu Detvianska cesta č. 1 Nové Zámky. 
Prepravu trakčného  transformátora do miesta opravy a po oprave z miesta opravy do 
miesta dislokácie zabezpečuje na vlastné náklady zhotoviteľ. Doba prepravy do opravy 
a z opravy sa započítava do celkovej doby opravy. 

4.4 V konkrétnom prípade miesto odovzdania trakčného transformátora do opravy a jeho 
prevzatia z opravy určí objednávateľ. Zhotoviteľ prevezme trakčný transformátor od 
objednávateľa na určenom mieste na základe Protokolu o odovzdaní trakčného 
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transformátora do opravy. V prípade, ak zhotoviteľ neprevezme trakčný transformátor alebo 
iné veci súvisiace s touto Dohodou osobne, prostredníctvom svojho zamestnanca alebo 
osoby písomne splnomocnenej zhotoviteľom, k prechodu nebezpečenstva škody na veci 
prejde z objednávateľa na zhotoviteľa momentom podpisu akejkoľvek listiny o prebratí tej 
ktorej veci osobou, ktorú zhotoviteľ použije na prevzatie a/alebo prepravu veci od 
objednávateľa k zhotoviteľovi (ďalej len „Iná osoba“) a to i vtedy, ak táto Iná osoba 
nedisponuje osobitným písomným splnomocnením zo strany zhotoviteľa. Uvedené platí i v 
prípade, ak zároveň s prevzatím veci na základe akejkoľvek listiny o prevzatí veci podľa 
predchádzajúcej vety nedôjde k podpisu Protokolu o odovzdaní veci do opravy. Protokol o 
odovzdaní trakčného transformátora do opravy je zhotoviteľ povinný podpísať najneskôr pri 
vizuálnej prehliadke transformátora . Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že listina 
o prevzatí veci podľa tohto bodu nahrádza Protokol o odovzdaní spaľovacieho motoru do 
opravy do času jeho riadneho podpísania zhotoviteľom. Prepravu predmetu diela do miesta 
opravy a po oprave z miesta opravy z/do miesta dislokácie (podľa prvej vety tohto bodu)  
zabezpečuje na vlastné náklady zhotoviteľ.  

4.5 Prevzatie trakčného transformátora k preprave do opravy zhotoviteľ zabezpečí do 3  
pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Dohody. Zhotoviteľ prevezme trakčný 
transformátor od objednávateľa v súlade s bodom 4.3 a 4.4 tejto Dohody. Zhotoviteľ je 
povinný najneskôr jeden (1) pracovný deň pred prevzatím vecí (trakčného transformátora) 
do opravy písomne, resp. elektronickou poštou zaslať presný čas prebratia meno, 
priezvisko, ŠPZ vozidla osoby, ktorá prevezme tieto veci za zhotoviteľa a to vrátane údajov 
o Inej osobe. Iná osoba je povinná písomne potvrdiť prevzatie trakčného transformátora. 

4.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná v dohodnutom rozsahu, kvalite, bez vád v zmysle 
článku I. tejto Dohody a v dohodnutom termíne v zmysle bodu 4.2 tohto článku  a 
požiadavky objednávateľa na svoje náklady a nebezpečenstvo a v zmysle platných 
predpisov objednávateľa, ustanovení predpisu pre opravy elektrických točivých strojov 
hnacích dráhových vozidiel ŽPO 48/83, nový názov V 98/48, ďalších súvisiacich predpisov, 
smerníc a noriem pre opravy, podľa súčasnej platnej výkresovej dokumentácie a platných 
udržiavacích a technologických postupov zhotoviteľa pre opravy trakčných motorov/dynám a 
pre opravy trakčných transformátorov/tlmiviek podľa požiadavky objednávateľa na svoje 
náklady a nebezpečenstvo a v zmysle platných predpisov objednávateľa, ustanovení 
predpisu v zmysle predpisu ŽPO 60/88, ďalších súvisiacich predpisov, smerníc a noriem pre 
opravy, podľa súčasnej platnej výkresovej dokumentácie a platných udržiavacích a 
technologických postupov zhotoviteľa.  

4.7 Objednávateľ je povinný upozorniť zhotoviteľa na zmeny platnosti interných predpisov, alebo 
ich zmeny súvisiace s realizáciou predmetu tejto Dohody. 

4.8 Za veci prevzaté od objednávateľa za účelom ich opráv a spracovania pri vykonávaní diela 
zodpovedá po dobu od momentu ich prevzatia zhotoviteľom do ich odovzdania 
objednávateľovi zhotoviteľ. 

4.9 Pri odovzdaní trakčného transformátora do opravy vykoná zhotoviteľ vizuálnu prehliadku za 
účelom zistenia skutočného stavu, ktorý zapíše do „Protokolu o odovzdaní trakčného  
transformátora do opravy“ (Príloha č. 5 tejto Dohody). Správnosť uvedených údajov potvrdí 
zástupca objednávateľa a zhotoviteľa svojim podpisom. Prílohou bude fotografická 
dokumentácia aktuálneho stavu trakčného transformátora. Pri uplatnení postupu uvedeného 
v bode 4.3. tejto Dohody je zhotoviteľ povinný vizuálnu prehliadku spolu s podpisom 
Protokolu o odovzdaní trakčného  transformátora do opravy vykonať najneskôr do 5 dní odo 
dňa jeho prevzatia Inou osobou. 

4.10 Po odovzdaní trakčného transformátora do opravy zvolá zhotoviteľ do 5 pracovných dní 
Komisionálnu prehliadku za účelom spresnenia závad zistených po rozobratí, kontrole, 
premeraní a preskúšaní jednotlivých celkov trakčného transformátora a za účelom určenia 
rozsahu opravy. Pozvánku na Komisionálnu prehliadku (KP) spolu s návrhom zápisu z KP 
doručí zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr dva pracovné dni pred navrhovaným termínom 
Komisionálnej prehliadky. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností v prípade, ak nezvolá 
zhotoviteľ KP najneskôr 2 pracovné dni pred jej konaním má sa za to, že KP nebola riadne 
zvolaná a zhotoviteľ je povinný určiť termín konania náhradného KP tak, aby bola dodržaná 
lehota 2 pracovné dni medzi doručením zvolania náhradnej KP a touto náhradnou KP. 

Zápis z Komisionálnej prehliadky (príloha č. 7 tejto  Dohody) potvrdzuje svojim podpisom 
zástupca objednávateľa zúčastnený na KP a zástupca zhotoviteľa. Zápis z Komisionálnej 
prehliadky schvaľuje poverený zástupca objednávateľa, pričom platí, že na schválenie 
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zápisu z KP za objednávateľa nie je oprávnená osoba, ktorá zápis z KP potvrdila. V 
opačnom prípade sa na Zápis z KP prihliada, akoby nebol schválený. Uvedený Zápis z 
Komisionálnej prehliadky bude podkladom pre vystavenie objednávky objednávateľom na 
vykonanie rozsahu opravy trakčného transformátora. Objednávka bude jeden z pokladov 
pre fakturáciu. Na základe Zápisu z Komisionálnej prehliadky sa Zmluvné strany písomne 
dohodnú na celkovej cene za opravu trakčného transformátora, pričom za písomnú dohodu 
podľa tohto bodu sa považuje i potvrdenie Zápisu z KP. 

4.11 Pokiaľ má objednávateľ výhrady k Zápisu z KP, môžu zmluvné strany rokovať o zmene 
Zápisu z KP, najmä môže objednávateľ nepožadovať vykonanie niektorých navrhovaných 
prác apod. 

4.12 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi dátum a čas odovzdania trakčného 
transformátora po oprave. Trakčný transformátor po oprave sa bude preberať v mieste 
podľa dispozície objednávateľa. Pri odovzdávaní a preberaní po oprave sa vyhotoví 
„Protokol o prevzatí Trakčného transformátora z opravy “, podľa vzoru uvedeného v prílohe 
č.  6, ktorá  je neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody. Zároveň predloží Protokol o kusovej 
skúške. 

4.13 Zhotoviteľ je povinný umožniť prístup poverených zástupcov objednávateľa na pracoviská 
výkonu opravy za účelom vykonania kontroly súvisiacej s opravami na majetku 
objednávateľa. Tento prístup môže byť podmienený sprevádzaním oprávneným 
zamestnancom zhotoviteľa. Zoznam poverených zamestnancov objednávateľa je obsahom 
Prílohy č.2 tejto Dohody. 

4.14 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi zlikvidovať všetok odpad (napr. plasty, pryž, oleja a iné ropné produkty atd., ktorý 
vznikne v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto dohody na vlastné náklady  

Zhotoviteľ s objednávateľom  sa dohodli, že si zhotoviteľ ponechá všetok vyzískaný kovový 
odpad. Hodnota vymontovaných nefunkčných náhradných dielov bude zohľadnená v cene 
opravy, vrátane nákladov zhotoviteľa vynaložených na operácie s nimi, na čo sa zmluvné 
strany písomne dohodnú v Zápise z komisionálnej prehliadky, kde bude uvedená celková 
cena diela. 

Zhotoviteľ je povinný hodnotu kovového odpadu určiť postupom podľa tohto bodu tejto 
dohody. Úprava ceny bude určovaná samostatne pri každom vystavení faktúry.  
Mechanizmus výpočtu jednotkovej ceny za 1 tonu príslušného druhu kovového odpadu 
vrátane všetkých nákladov zhotoviteľa, ktorá sa v rovnakej výške započíta do úpravy    
faktúrovanej ceny diela, ktorá sa odvíja od indexu cien zverejnených EUROFER (THE 
EUROPEAN STEEL ASSOCIATION) a je nasledovný: 
65 % z celkovej ceny za kovový odpad vypočítaný podľa indexu uvedeného na stránke:           
http://www.eurofer.org/index.php/eng/FactsFigures/Figures/Scrap-price-index (cena 
uvedená pre kategóriu steel scrap (demolition scrap) ako index cien za kalendárny mesiac 
vyhodnotený pre štáty Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Španielsko a UK). Za základ pri 
výpočte úpravy fakturovanej ceny sa bude považovať cena za posledný mesiac 
predchádzajúceho kalendárneho štvrťroku.“ 

Mechanizmus výpočtu hodnoty za 1 kg príslušného druhu farebného kovu vrátane všetkých 
nákladov zhotoviteľa je nasledovný: 

% z jednotkovej ceny farebného kovu, v súbore PRICES, na liste AVERAGES INC. EURO 
EQ, pri medi (COPPER) a pri hliníku (PRIMARY ALUMINIUM) na stránke: 
http://www.lme.com/metals/reports/averages/.; 

4.15 Zhotoviteľ musí mať všetky povolenia a súhlasy pre vykonávanie predmetu Dohody, najmä 
oprávnenie na vykonávanie činností na UTZ podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a 
podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010Z. z. o určených technických zariadeniach a určených 
činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach. 

4.16 Zhotoviteľ zároveň musí mať po celý čas vykonávania diela k dispozícii všetku výkresovú   
dokumentáciu, technologické postupy prác pri opravách, predpisy, normy, vyhlášky 
súvisiace s opravami trakčných transformátorov. 

4.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas platnosti tejto Dohody mať uzatvorenú poistnú zmluvu o 
poistení náhrady škody spôsobenej porušením povinností zhotoviteľa ako aj náhodnej 
škody. 



RÁMCOVÁ DOHODA Č. 4600001895/PT/2015                                                                                             Strana 6 z 27 
  

  
 

4.18 Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytnúť si súčinnosť potrebnú na 
plnenie predmetu tejto Dohody. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú informovať sa o všetkých 
skutočnostiach relevantných pre riadne a včasné plnenie svojich povinností a záväzkov 
vyplývajúcich im z tejto Dohody, ako aj o skutočnostiach, ktoré by mohli zmariť alebo 
podstatne sťažiť plnenie predmetu tejto Dohody. 

4.19 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že pokiaľ je zhotoviteľ v omeškaní s prevzatím 
trakčného transformátora do opravy viac ako 30 kalendárnych dní odo dňa uvedeného v 
bode 4.3 tejto Dohody, je objednávateľ oprávnený trakčný transformátor dať opraviť tretiemu 
subjektu, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi všetky a akékoľvek náklady, 
ktoré týmto objednávateľovi vznikli a to na základe objednávateľom vystavenej faktúry v 
lehote splatnosti 15 kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry. Tieto náklady budú 
zahŕňať aj celkovú cenu opravy zníženú o preukázateľne  nevyhnutné úkony, ktoré by musel 
vykonať i zhotoviteľ, ak by opravu sám vykonával v rozsahu a za cenových podmienok 
podľa tejto Dohody, Objednávateľ v takomto prípade písomne upovedomí zhotoviteľa o čase 
a mieste konania Komisionálnej prehliadky trakčného transformátora u tretieho subjektu.  

Zároveň platí, že ak sa zhotoviteľ nedostaví na takúto Komisionálnu prehliadku konanú u 
tretieho subjektu, (zhotoviteľ) súhlasí s cenou stanovenou touto Komisionálnou prehliadkou 
za opravu trakčného transformátora u tretieho subjektu.  

Ak sa zhotoviteľ takejto Komisionálnej prehliadky u tretieho subjektu zúčastní, má právo, 
aby jeho odlišný názor na rozsah opravy bol uvedený v Zápise z komisionálnej prehliadky. 
Tento odlišný názor zhotoviteľa však nemá odkladný účinok na právo objednávateľa a 
tretieho subjektu opravovať daný trakčný transformátor a ani nemá odkladný účinok na 
záväzok zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi náklady (vrátane ceny opravy znížené o 
nevyhnutné náklady, ktoré by musel vykonať zhotoviteľ) potrebné na opravu daného 
trakčného transformátora.  

Pre vylúčenie pochybností, využitím práva objednávateľa zadať opravu trakčného 
transformátora tretiemu subjektu za podmienok určených v tomto bode tejto Dohody 
objednávateľ nestráca právo účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu podľa čl. VII. tejto 
Dohody až do dňa riadneho odovzdania trakčného transformátora tretím subjektom 
objednávateľovi 

ČLÁNOK V. 

 Miesto  a  spôsob  plnenia a Prechod nebezpečenstva škody  

5.1 Miestom prevzatia a odovzdania trakčného transformátora je Sklad materiálu, Detvianska 
č.1, Nové Zámky. 

5.2 Zhotoviteľ vykoná dielo po prevzatí trakčného transformátora vo svojich priestoroch 

5.3 Vlastnícke právo k trakčnému transformátoru počas celej doby opravy zostáva 
objednávateľovi. 

5.4 Nebezpečenstvo škody na trakčnom transformátore prechádza od objednávateľa na 
zhotoviteľa okamihom ich odovzdania  do opravy. Nebezpečenstvo škody po vykonaní 
opravy prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa okamihom ich prevzatia 
objednávateľom z opravy.  

 

 

ČLÁNOK VI. 

 Záruka a zodpovednosť za vady 

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, pokiaľ v tejto dohode nie je uvedené inak, za 
kompletnosť opravy, ku ktorej sa zaviazal podľa čl. I. tejto dohody  a jej kvalitu podľa tejto 
dohody, v zmysle výkresovej dokumentácie a platných predpisov podľa čl. I., bod 1.2 tejto 
dohody a v súlade s ustanovením § 560 a nasl. Obchodného zákonníka 

6.2 Objednávateľ má právo na reklamáciu v prípade, že dielo má vady, nie je spôsobilé na 
účel, na ktorý je určené, nemá požadované vlastnosti, nezodpovedá výsledku a cieľu 
určenému v tejto Dohode, nespĺňa požiadavky alebo je v rozpore s príslušnými normami 
a súvisiacimi predpismi príkladom uvedenými v čl. I. tejto Dohody, ktoré sa na predmet 
Dohody vzťahujú. Reklamácie si objednávateľ bude uplatňovať u zhotoviteľa v zmysle 
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Reklamačného poriadku, ktorý je Prílohou č. 3 tejto Dohody. Záručná lehota je stanovená 
podľa bodu 2 Reklamačného poriadku.   

6.3 Vady diela, ktoré objednávateľ zistí bude objednávateľ  oznamovať zhotoviteľovi podľa 
Reklamačného poriadku uvedeného v  Prílohe č. 3, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto 
Dohody . 

 

ČLÁNOK VII. 

 Náhrada škody a  zmluvná pokuta 

7.1 Zmluvné strany sa  dohodli, že sa pri zodpovednosti za škody sa budú  riadiť všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, najmä § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

7.2 Ak v dôsledku chyby (vady) diela vznikne na trakčnom transformátore, ktorý je predmetom 
opravy, alebo na inom majetku objednávateľa alebo tretích osôb škoda, alebo ak v 
dôsledku chyby (vady) diela dôjde k sťaženiu alebo obmedzeniu užívania trakčného 
transformátora objednávateľom, zhotoviteľ bude za túto škodu zodpovedať v plnom 
rozsahu.  

7.3 Za škody vzniknuté na trakčnom transformátore, a to aj náhodné alebo spôsobené tretími 
osobami alebo vyššou mocou, zodpovedá zhotoviteľ odo dňa ich  prevzatia  k preprave až 
do dňa ich odovzdania  po oprave objednávateľovi. 

7.4 Ak zhotoviteľ neprevezme trakčný transformátor do opravy v lehote podľa bodu 4.5 tejto 
Dohody, objednávateľ má právo voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
300,- EUR za každý aj začatý deň omeškania zhotoviteľa s prevzatím trakčného 
transformátora do opravy. 

7.5 Ak nedodrží zhotoviteľ termín dokončenia opravy, t.j. odovzdanie trakčného transformátora  
objednávateľovi podľa čl. IV. bod 4.2. má objednávateľ právo voči zhotoviteľovi na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300,- EUR za každý začatý deň omeškania.  

7.6 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo voči 
objednávateľovi na zaplatenie úroku z omeškania v zmysle platných ustanovení 
Obchodného zákonníka. 

7.7 V prípade, ak zhotoviteľ nezašle riadne a včas návrh Zápisu z KP podľa bodu 4.10. 
Dohody s obsahom podľa bodu Prílohy č. 7 k Dohode, objednávateľ má právo voči 
zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300,- EUR za každý aj začatý deň 
omeškania zhotoviteľa až do zaslania návrhu zápisu z KP objednávateľovi. 

7.8 V prípade, ak zhotoviteľ nezvolá a/alebo neuskutoční KP v lehote podľa bodu 4.10 Dohody 
má objednávateľ právo voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300,- 
EUR za každý aj začatý deň omeškania zhotoviteľa až do uskutočnenia KP.  

7.9 Ak nedodrží zhotoviteľ dohodnutý termín na odstránenie vady, na ktorú sa vzťahuje záruka 
(malého, stredného, veľkého rozsahu), t.j. odovzdanie trakčného transformátora    
objednávateľovi podľa bodu 4.4 Reklamačného poriadku, ktorý tvorí Prílohy č.3 tejto 
Dohody, má objednávateľ právo voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
300,- EUR za každý aj začatý deň omeškania.  

7.10 Ak z dôvodu omeškania zhotoviteľa s plnením jeho povinností podľa tejto Dohody je 
objednávateľ nútený si od tretej strany prenajať iné vozidlo ako náhradu, je zhotoviteľ 
povinný uhradiť objednávateľovi náklady na prenájom takéhoto vozidla. 

7.11 Objednávateľ má nárok na náhradu škody voči zhotoviteľovi, ktorá vznikne jemu ale aj 
tretím osobám v dôsledku vady trakčného transformátora v záručnej dobe. Ak dôjde k 
narušeniu grafikonu vlakovej dopravy (vyradenie vozidla z vlaku, meškanie vlaku nad 15 
minút, nasadenie príprahového vozidla) z dôvodu vzniku vady, na ktorú sa vzťahuje 
záruka, objednávateľ môže účtovať  zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 350 €. Táto 
pokuta bude zvýšená o hodnotu sankcií uplatnených si voči objednávateľovi tretími 
osobami (napr. ŽSR a o výšku vráteného cestovného a príplatkov cestujúcim a pod.).   
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7.12 Pre vylúčenie pochybností, zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 2, bodu 4 alebo bodu 6 
tohto článku neobmedzuje právo objednávateľa domáhať sa náhrady škody spôsobenej 
porušením povinností zhotoviteľa zabezpečených zmluvnou pokutou. 

 

ČLÁNOK VIII. 

Zásady  dodržiavania  BOZP 

8.1 V zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v  § 18 sú upravené princípy vzájomnej spolupráce zamestnávateľov, resp. 
podnikajúcich fyzických osôb, ktoré vykonávajú činnosti na spoločných pracoviskách, 
podľa ktorých sa zamestnávatelia povinne navzájom informujú o ohrozeniach, 
preventívnych opatreniach a skutočnostiach (vrátane poskytovania prvej pomoci) v oblasti 
BOZP.  
 

8.2 Povinnosti  zhotoviteľa : 
 

8.2.1 Zhotoviteľ zabezpečí preukázateľné oboznámenie vlastných zamestnancov so 
všeobecne platnou legislatívou a internými dokumentmi z oblasti BOZP platnými u 
objednávateľa. 

8.2.2 Zhotoviteľ zabezpečí preukázateľné oboznámenie vlastných zamestnancov s predpisom 
“Všeobecné pravidlá BOZP v podmienkach ZSSK“. V prípade výkonu činností v 
prevádzkovom priestore ŽSR musia byť zamestnanci zhotoviteľa okrem všeobecnej 
legislatívy vyškolení z predpisu ŽSR – Z2 a PO /pre ZSSK vykonáva dodávateľsky firma 
HASIL/ a musia mať pri sebe platné Osvedčenie o spôsobilosti z BOZP (školenie 
zabezpečuje a vydáva Osvedčenia výlučne IVP ŽSR vlastnými lektormi), overenie 
zdravotnej spôsobilosti pre výkon práce podľa platnej legislatívy  v SR a pracovného 
zaradenia (Zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP, zákon č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce, 
Vyhláška č. 245/2010 Z. z. MDPT SR o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a 
psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a prevádzkovaní dopravy na 
dráhe). Pracovné pozície, ktoré pri výkone svojej práce vykonávajú činnosť v blízkosti a 
na elektrických zariadeniach (EZ) musia mať platnú elektrotechnickú kvalifikáciu v 
zmysle Vyhlášky MDPT SR č.205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a 
určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach. 

8.2.3 Pri výkone zmluvnej činnosti musia zamestnanci Zhotoviteľa používať predpísané 
osobné ochranné pracovné prostriedky vyplývajúce z dokumentu „Smernica na postup 
posudzovania nebezpečenstiev, ohrození  a vyhodnotenie rizík pre činnosti v ZSSK“, 
vyplývajúcich z pracovného prostredia s ktorým musia byť preukázateľne oboznámení. 
Pohyb zamestnancov v prevádzkovom priestore ŽSR zabezpečí zhotoviteľ u svojich 
zamestnancov v zmysle predpisu ŽSR – Z2 PIATA ĆASŤ - časť B Prevádzkový priestor - 
Hlavné zásady. 

8.2.4  Zhotoviteľ zabezpečí u vlastných zamestnancov dochádzku na pracoviská 
objednávateľa a iného zamestnávateľa v zmysle príslušných pracovných a 
prevádzkových poriadkov (prístupové cesty a pod.), z ktorými musia byť jeho 
zamestnanci, vykonávajúci pohyb a práce v zmysle dohody,  preukázateľne oboznámení. 

8.2.5 Zhotoviteľ zabezpečí preukázateľné oboznámenie vlastných zamestnancov s 
podmienkami BOZP a príp. mimoriadnosťami v oblasti BOZP na príslušných 
pracoviskách objednávateľa príp. iných zamestnávateľov v zmysle dohody, príp. 
mimoriadnosti v oblasti BOZP)  vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného 
prostredia. 

8.2.6 Zhotoviteľ zabezpečí u objednávateľa preukázateľné oboznámenie vlastných 
zamestnancov so všeobecným postupom v prípade záchranných prác a vzniku 
poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci (Traumatologický plán platný pre 
príslušné pracovisko), Smernica pre evidenciu, registráciu a vyšetrovanie pracovných 
úrazov v ZSSK). 

8.2.7 V  prípade akéhokoľvek poškodenia zdravia na pracovisku ZSSK (tiež prenajaté priestory 
vrátane DV) či už má za následok práceneschopnosť alebo nie bezodkladne ohlásiť 
kontaktnej osobe na príslušnom pracovisku ZSSK. 

8.2.8 Zamestnanci Zhotoviteľa sú povinní dodržiavať zákaz fajčenia, prechovávania a  
požívania alkoholických nápojov a  omamných látok na pracoviskách Objednávateľa.  
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8.2.9 Zhotoviteľ zabezpečí pre svojich zamestnancov u Objednávateľa povolenia na vstup do 
vyhradeného obvodu ZSSK a v prípade použitia motorových vozidiel Zhotoviteľa, 
zabezpečí potrebné povolenia na vjazd do vyhradeného obvodu ZSSK, ŽSR príp. ZSSK 
CARGO a pod. – podľa toho, kde a na koho pracovisku sa budú pohybovať a vykonávať 
pracovnú činnosť. 

8.2.10 Zhotoviteľ zabezpečí a poskytne objednávateľovi zoznam vlastných zamestnancov a ich 
pracovných pozícií, ktorí budú vykonávať pohyb a pracovnú činnosť na pracoviskách 
objednávateľa. 

8.2.11 Zhotoviteľ stanoví kontaktnú osobu na dozor a kontrolu na dodržiavanie BOZP. 
8.2.12 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 513/2009 

Z. z. o dráhach v platnom znení, zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach, zákona  
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV 
SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, zákona č. 
364/2004 z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov (vodný zákon), zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení 
neskorších predpisov, zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, zákona č. 401/1998 Z. z. o 
poplatkoch za znečistenie ovzdušia v znení neskorších predpisov, ako aj platných 
predpisov o ochrane majetku, ako aj plnenie iných povinností vyplývajúcich zo 
všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 

8.3 Práva a povinnosti objednávateľa: 

8.3.1 Objednávateľ zabezpečí pre zamestnancov zhotoviteľa preukázateľné oboznámenie so 

všeobecnej legislatívy a interných dokumentov v oblasti BOZP, platnej v ZSSK, prípadne 

zabezpečí školenie z príslušnej elektrotechnickej kvalifikácie (ak má k dispozícii 

vlastných lektorov) zamestnancov zhotoviteľa pracujúcich a pohybujúcich sa pod 

trolejovým vedením a v blízkosti a na elektrických zariadeniach v zmysle Vyhlášky MDPT 

SR č.205/2010 Z. z.  

8.3.2 Objednávateľ zabezpečí pre zamestnancov zhotoviteľa preukázateľné oboznámenie s 

príslušnými Prevádzkovými poriadkami príslušných pracovísk kde budú vykonávať pohyb 

a pracovnú činnosť v zmysle dohody. 

8.3.3 Objednávateľ zabezpečí pre zamestnancov zhotoviteľa preukázateľné oboznámenie s:  

- Prevádzkovo - technologickými poriadkami na príslušných pracoviskách  

- pracoviskami so zvýšeným rizikom – Smernica posudzovanie nebezpečenstiev, 

ohrození a rizík. 

- vzniknutými mimoriadnosťami BOZP na pracovisku, ktoré sa vykoná priamo na 

jednotlivých pracoviskách 

8.3.4 Objednávateľ zabezpečí pre zamestnancov zhotoviteľa preukázateľné oboznámenie 

(podľa pracovných pozícii), s miestom, kde je potrebné nahlasovať vstup na jednotlivé 

pracoviská,  tel. kontakt pri vzniku mimoriadnych udalostí, poškodenie zdravia pri práci a 

hlásiť sa v prípade evakuácie a záchranných prác.  

8.3.5 Objednávateľ zabezpečí a umožní zamestnancom zhotoviteľa používanie sociálnych 

zariadení a prístup k pitnej vode. 

8.3.6 Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa kontakt na príslušnom pracovisku zodpovednú 

osobu za dodržiavanie BOZP. 

 
 

ČLÁNOK IX. 

 Doba trvania  Dohody a jej ukončenie 

9.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto dohodu na dobu určitú, do  30.06.2015. Záručné doby 
poskytnuté zhotoviteľom objednávateľovi a iné nároky a práva zmluvných strán, ktoré im 
vznikli na základe alebo v súvislosti s Dohodou, nie sú akýmkoľvek ukončením dohody 
dotknuté. 

9.2 Pred uplynutím lehoty uvedenej  v ods. 1 tohto článku túto  Dohodu možno ukončiť: 
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a) písomnou dohodou zmluvných strán, 

b) písomným odstúpením od tejto Dohody podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka a 
z dôvodu porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto Dohody, 

c) písomnou výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu, s výpovednou lehotou jeden (1) mesiac, 
ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 
výpoveď doručená druhej zmluvnej strane, 

d) vyčerpaním finančného limitu 40 000 € bez DPH. 

 

9.3 Objednávateľ môže od Dohody okamžite odstúpiť v nasledovných : 

-   hrubého porušenia povinností zhotoviteľa. Hrubým porušením povinností zhotoviteľa 
sa rozumie najmä omeškanie zhotoviteľa s vykonaním diela v dohodnutom čase, 
rozsahu a kvalite podľa tejto Dohody,   

- v priebehu roka bude reklamovaných viac ako 5% z dodaného množstva predmetu 
Dohody, 

- zhotoviteľ nevybaví reklamáciu ani v ďalšej dodatočne objednávateľom určenej lehote 
počas trvania Dohody aspoň 2 krát,  

- zhotoviteľ mešká s dodávkou predmetu Dohody o viac ako 10 kalendárnych dní 
počas trvania Dohody aspoň 2 krát, 

- zhotoviteľ mešká s prevzatím predmetu Dohody  k preprave  podľa  čl. 4.5 tejto 
Dohody, 

- dňom, kedy v zmysle § 23 ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov nastanú 
účinky vyhlásenia konkurzu na majetok predávajúceho v úpadku, 

- dňom, kedy zhotoviteľ vstúpi v zmysle § 70 ods. 2 Obchodného zákonníka do 
likvidácie, 

- dňom, kedy zhotoviteľ stratí oprávnenie alebo spôsobilosť na samotné 
prevádzkovanie podnikateľskej činnosti, ktoré súvisí s predmetom tejto Dohody, 
v zmysle článku I. tejto Dohody. 

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, dôvody uvedené v tomto bode sa považujú za 
podstatné porušenie Dohody v zmysle § 345 Obchodného zákonníka. 

9.4 Účinky odstúpenia od tejto Dohody alebo zmeny predávajúceho nastávajú dňom doručenia 
písomného oznámenia o tejto skutočnosti druhej zmluvnej strane na poslednú oznámenú 
adresu. 

9.5 Bezchybné plnenia realizované ku dňu odstúpenia od tejto Dohody alebo ku dňu 
posledného dňa výpovede sa vyúčtujú podľa dohodnutých cien v preukázateľnom rozsahu 

 
ČLÁNOK X. 

Doručovanie a komunikácia 

10.1 Ak nie je uvedené inak, na podpis objednávok podľa čl. IV. bod 4.1 tejto Dohody sú vždy 
oprávnení výlučne členovia štatutárneho orgánu objednávateľa v súlade so spôsobom 
konania zapísaným v obchodnom registri. 

10.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach doručovania písomností podľa 
tejto Dohody. 

10.3 Písomnosti budú doručované na nasledovné adresy zmluvných strán: 

Za objednávateľa :  Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Sekcia logistiky  
                                Rožňavská 1 
                                832 72 Bratislava 
 
Za  zhotoviteľa:      OMZ Hranice s.r.o.   
            Tovární 458 
                               753 01 Hranice I – Město    

10.4 Akúkoľvek zmena adresy pre doručovanie písomností je účinná voči druhej zmluvnej 

strane až po jej oznámení. 
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10.5 V prípade písomností doručovaných prostredníctvom pošty ako doporučené listové 
zásielky alebo zásielky s doručenkou sa tieto písomnosti považujú za doručené zmluvnej 
strane  aj keď: 
a) zmluvná strana  odoprela prijatie zásielky; zásielka sa považuje za doručenú dňom 

odmietnutia prijatia zásielky,  

b) v prípade, že zásielka nebola vyzdvihnutá do uplynutia odbernej lehoty, tretí deň 

uloženia zásielky sa považuje za deň doručenia i keď sa zmluvná strana o uložení 

nedozvedela, 

c) bola zásielka vrátená  objednávateľovi ako nedoručiteľná najmä preto, že nebolo 

možné ju  zhotoviteľovi doručiť na adrese uvedenej v tejto dohode ani na adrese jeho 

sídla uvedenej v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaný a jeho 

iná adresa nie je  objednávateľovi známa, a teda nie je možné písomnosť doručiť; 

písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky za doručenú, 

a to aj vtedy, ak sa  zhotoviteľ o tom nedozvie. 

 

Článok XI. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

11.1. Zmluvné strany potvrdzujú správnosť a pravdivosť všetkých údajov a podkladov 
uvedených v tejto Dohode. 

11.2. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR 
v zmysle zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
a zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

11.3. Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že Dohoda bude uverejnená v celom rozsahu 
v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých  zákonov  v znení neskorších predpisov. 

11.4. Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si vzájomnú súčinnosť pri plnení tejto Dohody. 
Zmeny alebo doplnky tejto Dohody je možné robiť len písomnou formou vzostupne 
očíslovaných písomných dodatkov k tejto Dohode, podpísaných obidvoma zúčastnenými 
stranami, ktoré sa po podpísaní stávajú  neoddeliteľnou súčasťou  tejto Dohody. To neplatí 
pre oznámenie zmeny bankových údajov, kontaktných osôb zmluvných strán a adresy 
zmluvnej strany, kedy na účinnosť zmeny postačí doručenie písomného oznámenia druhej 
zmluvnej strane podpísaného oprávnenými osobami zmluvnej strany. Práva a povinnosti 
vyplývajúce z Dohody, vrátane posudzovania ich platnosti ako aj následkov ich prípadnej 
neplatnosti, ako aj vzájomné vzťahy zúčastnených strán touto  Dohodou neupravené, sa 
riadia a budú vykladané v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka SR ako aj 
ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, pričom na kolízne 
ustanovenia sa neprihliada. 

11.5. Na rozhodovanie všetkých sporov, ktoré vzniknú z tejto Dohody vrátane sporov o jej 
platnosť, výklad alebo zrušenie, je príslušný vecne a miestne príslušný súd SR podľa 
Občianskeho súdneho poriadku.  

11.6. Táto Dohoda je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdŕží tri 
vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.  

11.7. Zúčastnené strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli 
zmluvným partnerom zverejnené, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu 
zmluvného partnera, Tieto informácie nepoužijú na iné účely, ako na plnenie záväzkov, 
vyplývajúcich im z tejto Dohody. 

11.8. Zmluvné strany sa dohodli, že postúpenie a založenie pohľadávok a záväzkov 
vyplývajúcich z tejto Dohody na tretiu osobu je možné len po predchádzajúcom písomnom 
súhlase obidvoch zmluvných strán.  

11.9. Okolnosti neupravené touto dohodou sa budú riadiť podľa príslušných ustanovení 
Obchodného zákonníka a platnými právnymi predpismi na území SR. 

11.10. Zmluvné strany si túto dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu 
vlastnoručne podpísali. 
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11.11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody sú nasledovné prílohy: 

 

Príloha č. 1      Základný rozsah opravy trakčných transformátorov  

Príloha č. 2 Zoznam poverených zamestnancov objednávateľa na vykonanie kontroly 
súvisiacej s opravami na majetku objednávateľa 

Príloha č. 3. Reklamačný poriadok 

Príloha č. 4   Cenová kalkulácia  

Príloha č. 5 Protokol o odovzdaní trakčného transformátora typu  ........  do opravy 

Príloha č. 6 Protokol o prevzatí trakčného transformátora typu  ........ z opravy 

Príloha č. 7 Zápis z komisionálnej prehliadky trakčného transformátora   
 
 
 
 
 

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa  
  

V Bratislave, dňa: ......     V ....................       dňa:  ........... 
 
 
 
 

 

......................................... ........................................ 
Ing. Pavol Gábor 

predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ  

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 

Ing. Josef Jíša 
konateľ 

OMZ hranice s.r.o. 

  
 
 
 

       ...........................................  
              Ing. Igor Krško 
         člen predstavenstva  
      a riaditeľ Úseku prevádzky                
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 
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Príloha č.1 k Rámcovej dohode č. 4600001895/PT/2015 

 
Základný rozsah opravy trakčného transformátora 

 
 

Základný rozsah hlavnej opravy trakčného transformátora  

Vykonanie údržby v rozsahu opravy T2 v zmysle predpisu ŽPO 60/88, t.j. vykonanie 
hlavnej revízie transformátora spojenej s demontážou nádoby a s vybratím magnetického obvodu 
s vinutím z nádoby   

-  rozmerová kontrola nádoby transformátora a dilatačnej nádoby 

-  oprava deliacej roviny a výmena tesnenia 

-  defektoskopia pätiek pre uloženie transformátora do HDV 

- kontrola priechodiek - vadné vymeniť, pretesnenie priechodiek a výmena tesnení 

-  kontrola, dotiahnutie a zaistenie všetkých mechanických spojov a magnetického 
obvodu 

-  kontrola a oprava elektrovodných spojov a oprava izolácie vodičov 

- vyčistenie olejového okruhu, jeho kontrola a pretesnenie 

-  kontrola a oprava olejových čerpadiel, olejových potrubí a armatúr. 

- Kontrola a oprava chladičov transformátorového oleja 

- kontrola a oprava prietokomerov trafooleja 

-  kontrola a oprava meracích transformátorov, čidiel, ochranných a návestných 
zariadení 

-  kontrola, ošetrenie a nastavenie Buchholzovho relé  

- kontrola a oprava vysúšača vzduchu  

- dosadenie novej náplne vysúšača transformátorového oleja 

-  kontrola a oprava trakčných tlmiviek,  

- filtrovanie a skúšky vypusteného transformátorového oleja 

- doplnenie transformátorového oleja 

- povrchový ochranný náter  

- meracie skúšky trakčného transformátora s vystavením meracieho protokolu 

V prípade nevykonania niektorého z bodov ZR  sa zníži cena ZR. 

Nedostatky zistené pri vykonávaní základného rozsahu sa odstránia v naviac prácach. 
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Príloha č. 2 k Rámcovej dohode č. 4600001895/PT/2015  

 
 
 

Zoznam poverených zamestnancov objednávateľa 
na vykonanie  kontroly 

súvisiacej s opravami na majetku objednávateľa. 
 
 

Meno a 
priezvisko 

Sekcia Funkcia Telefón e-mail 

Dušan Kelo SeUO 
vedúci tímu preberania 
ŽDV - HDV 

0911 039 068 Kelo.Dusan@slovakrail.sk 

Ivan Kožehuba SeUO 
špecialista pre 
preberanie ŽDV 

0911 064 771 Kozehuba.Ivan@slovakrail.sk 

Dušan Solár SeUO 
špecialista pre 
preberanie ŽDV 

0911 068 670 Solar.dusan@slovakrail.sk 

Ing. Lukáš 
Marčišák 

SeUO 
špecialista pre 
preberanie ŽDV 

0911 068 671 Marcisak.lukas@slovakrail.sk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Kelo.Dusan@slovakrail.sk
mailto:Kozehuba.Ivan@slovakrail.sk
mailto:Solar.dusan@slovakrail.sk
mailto:Marcisak.lukas@slovakrail.sk
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Príloha č.3 k Rámcovej dohode č. 4600001895/PT/2015   
 

 

 

Reklamačný poriadok  

pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady 

 

1. Všeobecné ustanovenia. 

1.1. Tento reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti objednávateľa a zhotoviteľa pri 

vzniku vád a uplatňovaní zodpovednosti za vady diela v záručnej lehote. Vzťahuje sa na 

uplatňovanie práv pri vzniku vád v záručnej lehote po opravách celkov ŽKV (ďalej 

uvádzané ako predmetné celky)  a je záväzný pre obe zmluvné strany. 

1.2. Dielom v zmysle tohto reklamačného poriadku sa rozumie zhotoviteľom opravený 

predmetný celok dodaný v zmysle Dohody o dielo /Objednávky. 

2. Záručná lehota. 

2.1. Záručná lehota je stanovená nasledovným spôsobom: 

18 mesiacov - na predmetné celky opravené a preskúšané v zmysle  tejto 

Dohody/Dohody o dielo/Objednávky  č.  

3. Práva a povinnosti objednávateľa. 

3.1. Nároky objednávateľa z vád (porúch) predmetných celkov (diela( vyplývajú z ustanovenia 

§ 560 a  násl. Obchodného zákonníka. 

3.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetných celkov vzniknuté po čase ich odovzdania, ak 

boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 

3.3. Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí predmetných celkov (diela) 

oprávneným zástupcom objednávateľa obojstranným podpísaním Zápisu o odovzdaní a 

prevzatí  techniky po vykonanej oprave zmluvnými stranami, U opráv samostatných 

agregátov a podskupín, dňom ich uvedenia do prevádzky (namontovania na techniku), 

najneskoršie však do ukončenia doby konzervácie po vykonanej oprave. Dobu (termín 

začatia a ukončenia) záruky zhotoviteľ uvedie v príslušnej prevádzkovej dokumentácii a u 

zariadenia, ktoré nemá vlastnú dokumentáciu, v preberacom protokole po oprave. 

3.4. Objednávateľ je povinný zistené vady oznámiť zhotoviteľovi písomne bez zbytočného 

odkladu, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia 

reklamácie zo strany objednávateľa záručná doba prestáva plynúť a začína znova plynúť 

od nasledujúceho dňa po dni odovzdania opravenej techniky. Takúto novo stanovenú dobu 

záruky zhotoviteľ zapíše v príslušnej dokumentácii. 

3.5. Reklamáciu na kompletnosť (stanovený rozsah prác) môže objednávateľ uplatniť do 10 dní 

po dodaní opravenej techniky. 
Oznámenie o vadách musí obsahovať: 

             - identifikačné údaje objednávateľa, číslo Dohody/objednávky, 
             - názov a označenie reklamovanej časti zariadenia alebo dielca predmetu Dohody, 
             - popis vady, dátum vzniku vady.  

Vzor reklamačného protokolu je uvedený v prílohe č. 1  tohto reklamačného poriadku. 
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3.6. Voľbu nároku z vád predmetu Rámcovej Dohody/Dohody o dielo/Objednávky Dohody 

v súlade s § 564 a nasl. Obchodného zákonníka objednávateľ oznámi zhotoviteľovi 

v zaslanom oznámení bez zbytočného odkladu. 

3.7. Zhotoviteľ je povinný na došlé reklamačné hlásenia tohto reklamačného poriadku reagovať 

bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 10.00 hod nasledujúceho pracovného dňa. V 

tejto lehote sa dohodne s objednávateľom, akým spôsobom bude ďalej reklamácia 

riešená. Zhotoviteľ svoje stanovisko zapíše do reklamačného protokolu  a potvrdí 

podpisom  . 

3.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu v termínoch uvedených v bode 4.4 

tohto reklamačného poriadku  najneskôr však do 30 dní odo dňa jej doručenia. V prípade, 

že zhotoviteľ objektívne preukáže zástupcovi objednávateľa, že uvedený termín nie je 

schopný splniť, môže byť termín na vybavenie reklamácie, bez sankčného postihu, 

vzájomnou dohodou predĺžený na max. 90 dní od dňa doručenia reklamácie 

k zhotoviteľovi.  

3.9. V prípade oprávnenej reklamácie, ak bude potrebné reklamovaný predmetný celok  

demontovať zo ŽKV a/alebo prepraviť k zhotoviteľovi na odstránenie reklamovaných 

nedostatkov a  po odstránení reklamovaných nedostatkov dopraviť späť k užívateľovi, 

náklady na túto demontáž a prepravu znáša zhotoviteľ na vlastné náklady. 

3.10. Výskyt vád pre uplatnenie reklamácie je užívateľ povinný uplatniť prostredníctvom  

poverenej osoby objednávateľa.  Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 10 dní po vyriešení 

reklamácie zaslať objednávateľovi písomný záznam o jej vyriešení  spolu s kópiu 

reklamačného protokolu. 

3.11. Záručná doba sa predlžuje o dni, počas ktorých nebolo možné dielo používať v prevádzke 

z dôvodu uznanej reklamovanej záručnej vady. 

3.12. Pre určenie dĺžky predĺženia záručnej lehoty je rozhodujúci: 

3.12.1. deň odoslania reklamačného protokolu  objednávateľom, ktorý sa už zaratúva do 

lehoty predĺženia záruky 

3.12.2. deň uzatvorenia záručného prestoja po podpise reklamačného zápisu – hlásenka 

vzor „B“ zástupcami zhotoviteľa po odstránení vady odovzdaním diela 

objednávateľovi do prevádzkového používania, ktorý sa ešte ráta do lehoty 

predĺženia záruky. 

3.13. Vzor Reklamačného zápisu je uverejnený v prílohe č. 2 tohto reklamačného poriadku. 

3.14. Vedením reklamačnej agendy  je poverený regionálny zamestnanec  objednávateľa. Tento 

subjekt je oprávnený zasielať reklamačné hlásenia zhotoviteľovi a uzatvárať s jeho 

zamestnancami reklamačné prípady.  

3.15. Objednávateľ má právo presvedčiť sa o dodržiavaní termínov podľa bodu 4.4. tohto 

reklamačného poriadku, rozsahu a kvality záručnej opravy na mieste výkonu záručnej 

opravy. Pri tejto prehliadke musí byť prítomný aj zástupca zhotoviteľa. 

3.16. V prípade, že na predmetom celku (diele) vznikla vada alebo porucha, ktorá by pri ďalšom 

prevádzkovaní mohla mať za následok zväčšenie rozsahu poškodenia alebo iné vážne 

škody, je objednávateľ povinný predmetný celok neodkladne odstaviť z prevádzky a to i 

pred prerokovaním so zhotoviteľom. 

3.17. V priebehu záručnej lehoty je objednávateľ povinný na predmetných celkoch zabezpečiť 

vykonávanie všetkých prevádzkových ošetrení, prehliadok a inej údržby predpísaných 

platnými udržiavacími predpismi objednávateľa a to v predpísanom rozsahu a kvalite. 
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3.18. Zhotoviteľ je oprávnený sa o dodržovaní lehôt a rozsahu údržby presvedčiť na mieste (t.j. 

na pracoviskách, kde je údržba predmetných celkov vykonávaná). Pri takýchto kontrolách 

musí byť vždy  prítomný zástupca objednávateľa. 

 

4. Práva a povinnosti zhotoviteľa 

4.1. Zhotoviteľ zodpovedá  objednávateľovi za kompletnosť, funkčnosť a kvalitu vykonaných 

prác na predmetných celkoch (diele), v rozsahu dohodnutom v Rámcovej dohode/Zmluve 

o dielo/Objednávke podľa nálezu komisionálnej prehliadky. Tieto musia zodpovedať 

udržiavacím predpisom pre predmetné celky, výkresovej dokumentácii, technickým 

normám a predpisom objednávateľa.  

4.2. Záruke podliehajú všetky diely a súčiastky predmetných celkov, ktoré boli zhotoviteľom 

v zmysle  rozsahu  opravy a dohodnutých naviac prác dodané, opravované, kontrolované 

a preskúšané. 

4.3. Zhotoviteľ je povinný na došlé reklamačné hlásenia podľa bodu 3.4. tohto reklamačného 

poriadku reagovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 8.00 hod. nasledujúceho 

pracovného dňa. V tejto lehote sa dohodne s objednávateľom,  akým spôsobom bude 

ďalej reklamácia riešená. Zhotoviteľ svoje stanovisko zapíše do reklamačného 

protokolu  a potvrdí podpisom.  

4.4. Odstránenie reklamovaných záručných vád je zhotoviteľ povinný zabezpečiť  

v nasledujúcich lehotách od okamihu zaujatia stanoviska z bodu 4.3. tohto reklamačného 

poriadku a to najneskôr do 30 pracovných dní. 

4.5. Pokiaľ zhotoviteľ nedodrží stanovené alebo dohodnuté lehoty na odstránenie 

reklamovaných záručných vád podľa bodu 4.4. tohto reklamačného poriadku, môže byť zo 

strany objednávateľa  uplatnená sankcia. 

4.6. Zhotoviteľ má výhradné právo rozhodnúť o spôsobe odstránenia záručnej vady pri 

dodržaní platných noriem, predpisov, technologických postupov a nariadení objednávateľa 

určených pre túto činnosť a zariadenie. 

4.7. Všetky preukázané náklady spojené s odstránením vzniknutej reklamovanej záručnej vady 

znáša zhotoviteľ. 

4.8. O spôsobe odstránenia reklamovanej vady (event. jej zamietnutie) je zhotoviteľ povinný 

vykonať písomný záznam – Reklamačný zápis, ktorý mu svojím podpisom odsúhlasí 

poverený zamestnanec objednávateľa. 

4.9. Pokiaľ nedošlo medzi zhotoviteľom a objednávateľom k sporu, považuje sa podpísaný 

písomný záznam z bodu 4.8. tohto reklamačného poriadku za ukončenie reklamačného 

prípadu. 

4.10. V prípade, že zhotoviteľ zistí, že objednávateľ neplní podmienky podľa predpisov 

objednávateľa, ktoré súvisia so zaistením bezpečnej a spoľahlivej prevádzky predmetných 

celkov (diela), má právo bezplatné odstránenie reklamovanej vady odmietnuť (“zamietnutie 

reklamácie”). Na základe tejto skutočnosti je zhotoviteľ povinný vykonať písomný záznam 

– Reklamačný zápis, ktorý mu svojím podpisom odsúhlasí poverený zamestnanec 

objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo požadovať úhradu všetkých 

preukázaných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatňovaním tejto reklamácie. 

4.11. Pokiaľ dôjde pri riešení záručných prípadov k sporom medzi zhotoviteľom a 

objednávateľom, môže si každá zo zúčastnených strán prizvať k ďalším rokovaniam 

nezávislých odborníkov. Rokovanie o riešení jednotlivých sporných prípadov zvoláva 

objednávateľ a pozvánka musí byť zúčastneným stranám doručená najneskôr 3 pracovné 

dni pred termínom konania. Do vyriešenia sporu sa reklamácia až do konečného uzavretia 

vykazuje ako neoprávnená. 

 

 



RÁMCOVÁ DOHODA Č. 4600001895/PT/2015                                                                                             Strana 18 z 27 
  

  
 

5.  Podmienky záruky. 

5.1. Zhotoviteľ znáša všetky náklady, straty a sankcie, ktoré vzniknú objednávateľovi, resp. 

budú spôsobené tretej osobe z dôvodu vzniku technickej vady predmetných celkov v 

záručnej dobe, súvisiacou s vadou diela uznanou ako oprávnená reklamácia.  

5.2. Zhotoviteľ znáša  u namontovaných dieloch v ŽKV všetky náklady objednávateľa spojené 

s odstraňovaním narušenia GVD súvisiaceho so záručnou vadou na diele. Pod narušením 

GVD sa považuje meškanie vlaku: 

5.2.1. - väčšie ako 15 minút, 

5.2.2. - zapríčinené odstavením ŽKV z vlaku bez ohľadu na dobu vzniknutého meškania, 

5.2.3. - zapríčinené pripojením náhradného ŽKV k vlaku ako príprahu, t.j. bez odstavenia  

vadného HDV zo záručným predmetným celkom bez ohľadu na dobu  vzniknutého 

meškania   

5.3. Na súčiastky, ktoré zhotoviteľ použil na odstránenie reklamovanej vady a na práce 

vykonané pri odstraňovaní záručnej vady sa vzťahuje záruka v zmysle bodu 2.1.tohto 

reklamačného poriadku. 

5.4. Záruka sa nevzťahuje na prípad vád, vzniknutých neodbornými zásahmi objednávateľa, 

obsluhou a údržbou, a nedodržovaním udržiavacieho poriadku. Za nezáručné sa tiež 

považujú prípady, kedy bez predchádzajúceho súhlasu zhotoviteľa dôjde k porušeniu 

plombovaných uzáverov umiestnených na predmetných celkoch (diele). 

5.5. Záruka sa nevzťahuje na prípady vád, ku ktorým došlo pôsobením vyššej moci. 

5.6. Záruka sa nevzťahuje na prípady vád, ku ktorým došlo vplyvom poruchy iného zariadenia 

alebo celku ŽKV, ktoré záruke nepodlieha. 

5.7. V prípadoch, kedy má záručná vada charakter neodstrániteľnej vady, má objednávateľ 

právo buď na : 

5.7.1.  - primeranú zľavu z ceny opravy, ak zistená vada nebráni účelnému a 

bezpečnému využívaniu predmetu diela, alebo na : 

5.7.2. - finančné odškodnenie vo výške ceny, ktorú objednávateľ zaplatil za opravu v 

prípade, že zistená vada bráni účelnému a bezpečnému využívaniu vozidla.  

6. Záverečné ustanovenia. 

6.1. Zmena týchto záručných podmienok je možná iba na základe písomnej Dohody obidvoch 

zmluvných strán. 

6.2. Tento reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť Rámcovej Dohody/Dohody 

o dielo/Objednávky na vykonanie oprav predmetného celku opraveného zmysle tejto  

Rámcovej Dohody/Dohody o dielo/Objednávky. 

6.3. Tento reklamačný poriadok má účinnosť do ukončenia záručnej doby  predmetného celku 

opraveného zmysle tejto  Rámcovej Dohody/Dohody o dielo/Objednávky. 

             

  

 

 

 

 

 

 

 



RÁMCOVÁ DOHODA Č. 4600001895/PT/2015                                                                                             Strana 19 z 27 
  

  
 

Príloha č. 1 k Reklamačnému poriadku 

 

Reklamačný protokol Číslo: ........... 

Reklamujúci: 
  

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 

Sekcia logistiky 

Rožňavská 1 

832 72 Bratislava  
 

Zamestnanec: ................................Tel. číslo/Fax: ..............................Email:.................................... 

Dodávateľ 
 

Názov, adresa: .................................................................................................................................... 
 

IČO: ................................................... 
 

Číslo Dohody: ............................................ Číslo objednávky: .......................................................... 

Predmet reklamácie: materiál, služby a práce 
...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 
 

Popis reklamovanej závady: 
.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

Vyjadrenie zhotoviteľa k spôsobu odstránia závady : 

 

 

 

Podpis zástupcu zhotoviteľa :....................... 

Poznámky 
............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

Reklamujúci: ............................... Pečiatka: 
 

V ..................................  dňa: .................................... 

 

Prevzal (dodávateľ): 
 

.................................... 
 

dňa: ............................ 
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Príloha č. 2 k Reklamačnému poriadku 

    

 
  

REKLAMAČNÝ ZÁPIS 
 

K číslu reklamačného protokolu : 
 
Za objednávateľa: 
 
 
 
Telefonický kontakt : 

Výrobok /druh/typ/výrobné 
číslo: 

  

Deň / hodina reklamácie: 
 
 
 

Deň / hodina prevzatia  po záručnej oprave 

Záruka celku predĺžená do 

Reklamovaná chyba – porucha: 
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Reklamácia :     Uznaná  -  Neuznaná *  *Nehodiace sa škrknite 

 

 
 
Podpis poverených zástupcov : 
 
 
Za zhotoviteľa: Meno :…………….................……        Podpis :   ................................... 
 
 
 
 
Za objednávateľa: Meno :………………...............        Podpis :  .................................... 
 
 
 
 
 
 
Zápis spísaný v : …...........…….............……....…         Dňa :      …………...……………  

 
 

Príčina a spôsob odstránenia záručnej chyby – poruchy: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počet dní posledného 
prestoja 

Celkový počet dní prestoja 
v záruke na stupeň údržby 
 
 

Záruka HDV predĺžená do 
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Príloha č.4 k Rámcovej dohode č. 4600001895/PT/2015 
 
 

Cenová kalkulácia 
 
 
 

Cena za jednotlivé  výkony opravy trakčného transformátora  

EL 5981/51     

 
  Výkon opravy 

merná  Cena za 1ks TT v € 

jednotka spolu 

Oprava trakčného transformátora podľa predpisu ŽPO 60/88 v rozsahu 
podľa zisteného rozsahu poškodenia: 

Základný rozsah údržby transformátora 1 ks 5 381,00 

previnutie  primárneho vinutia 1 sada 3 000,00 

previnutie sekundárneho vinutia 1 sada 580,00 

previnutie vinutia pomocných pohonov a 
vlakového kúrenia 

1 sada 
2 120,00 

oprava a pretesnenie vn zásuvky pre pripojenie 
transformátora 

1 ks 
75,00 

oprava magnetického obvodu 1 sada 450,00 

výmena transformátorového oleja (podľa 
výsledku skúšky)      1.300 kg 

1 ks 
2 290,00 

Previnutie trakčnej tlmivky 1 ks 4 000,00 
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Príloha č.5 k Rámcovej dohode č. 4600001895/PT/2015 
 
  

Protokol o odovzdaní trakčného transformátora typu 
............................   do opravy 

 
 
 

Na základe Rámcovej  Dohody Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 
odovzdáva do opravy v  .................................................. ks trakčných 

transformátorov ....... 
 
 

 
 

 
 
 

Poradové číslo Typ tr. .......... Výrobné číslo poznámka 

    

    

    

 

 
 

Za Železničnú spoločnosť Slovensko odovzdal ........................... 
   
 

 
 

 
Za zhotoviteľa prevzal ......................... 
 

 
 

V............................dňa...........................    o ........... hod 
 
 

 
 

................................     ..................................... 
podpis zástupcu  objednávateľa                    podpis zástupcu zhotoviteľa 
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Príloha č.6 k Rámcovej dohode č. 4600001895/PT/2015  
 
 

Protokol o prevzatí trakčného transformátora typu 
............................   z opravy 

 
 
 

Na základe Rámcovej Dohody Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. preberá 
po vykonaní opravy  .................................................. ks trakčných 

transformátorov  
 
 

 

Poradové číslo Typ trakčného 

......... 

Výrobné číslo poznámka 

    

    

    

 

 
 
Za zhotoviteľa odovzdal......................  

 
 

Za Železničnú spoločnosť Slovensko prevzal ........................... 
 
 

 
 

V............................dňa...........................       o ................ hod 
 
 

 
 

................................     ..................................... 
podpis zástupcu  objednávateľa                            podpis zástupcu zhotoviteľ
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Príloha č.7 k Rámcovej dohode č. 4600001895/PT/2015 

 

Zápis z komisionálnej prehliadky trakčného transformátora  
 
 

  Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.   

    

   

  Rožňavská1,832 72 Bratislava 

Zápis z komisionálnej prehliadky  

Číslo trakčného transformátora    

Vlastník ŽDV ZSSK Slovensko, a.s.,  

Stupeň opravy v zmysle Dohody o dielo č.XXXXXXX 

Miesto konania komisionálnej 
prehliadky 

  Dátum   

       

Zúčastnení Meno a priezvisko Funkcia Podpis 

Za objednávateľa       

Za zhotoviteľa       

        

Ostatní       

  

Oprava vykonávaná na základe 
Dohody o dielo č.  

  

  

I. ZÁKLADNÝ ROZSAH     

      

I.1 Cena za ZR    

I.2 Ponížená cena ZR     

I.3 Upravená cena ZR     

    

Materiál základného rozsahu * rozpis 
v prílohe 

  

  

II.PREPRAVNÉ NÁKLADY      

Cena prepravných nákladov     

  

III.OSTATNÉ VIACPRÁCE      

Názov činnosti ( úkonu) Prácnosť          
Nhod 

Prácnosť          
€ 

Materi
ál        € 

Suma 
celko
m    € 
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Celkom ostatné viacpráce :         

 

IV. KOOPERÁCIE    

Názov činnosti ( úkonu) 
Prácnosť   

Nhod 
Prácnosť          

€ 

  
Materi
ál             
€ 

Suma 
celko
m    € 

          

Celkom kooperácie         

      

SPOLU €   

      

Termín ukončenia opravy:   

  

Zoznam príloh:   

Príloha č. 1 Zoznam  použitého materiálu  

Príloha č. 2 Zoznam vymontovaných dielov a kovového odpadu 

Príloha č. 3 Zoznam protokolov  a meracích listov na určenie 
naviacprác 

  

Dátum potvrdenia  
Zápisu z komisionálnej prehliadky: 

  

 

      

Súhlasím  - Nesúhlasím  Súhlasím  - Nesúhlasím   

V prípade nesúhlasu - dôvod: 
 

V prípade nesúhlasu - dôvod:   

     

      

Za objednávateľa pri KPr:   Za zhotoviteľa:  

(Meno, podpis)  (Meno, podpis)    

      

      

      

Dátum schválenia  
Zápisu z komisionálnej prehliadky: 

  

Za objednávateľa:   Za zhotoviteľa:    

(Meno, podpis)  (Meno, podpis)    

Dátum 1. vrátenia Zápisu z 
komisionálnej prehliadky 
objednávateľom: 

  

Dôvod:      
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Dátum predloženie Zápisu z 
komisionálnej prehliadky po 1. 
vrátení 

  

      

Dátum konečného schválenia  
Zápisu z komisionálnej prehliadky: 

  

      

Za objednávateľa:  Za zhotoviteľa:    

(Meno, podpis)  (Meno, podpis)    

  

Dátum konečného schválenia   
Zápisu z komisionálnej prehliadky: 

  

      

Za objednávateľa:  Za zhotoviteľa:    

(Meno, podpis)  (Meno, podpis)    

Ň, poschodových jednotiek 951 v koncepcii 263 Push; 


