KÚPNA ZMLUVA č.4600003897/RKsZ/2018
na dodanie samoobslužných premiestniteľných čerpacích zariadení
uzavretá podľa ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len ako „Zmluva“)
Zmluvnými stranami
Kupujúci:
obchodné meno:
so sídlom:
zapísaný:
v zastúpení:
osoba oprávnená
rokovať vo veciach
zmluvných:
IČO :
IČ DPH:
DIČ:
bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa - Vložka č.3497/B
Mgr. Filip Hlubocký – predseda predstavenstva
Dipl.- Ing. Patrik Horný – podpredseda predstavenstva
Ing. Jozef Marušík – riaditeľ Sekcie logistiky
35 914 939
SK2021920076
2021920076
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK25 0200 0000 0022 3530 4454
SUBASKBX

(ďalej len „kupujúci“)
a
Predávajúci:
obchodné meno:
so sídlom:
zapísaný:
v zastúpení:
doručovacia adresa:
IČO:
DIČ:
Tel:
bankové spojenie:
číslo účtu EUR:
IBAN:
SWIFT:

PETROCard Czech, s.r.o.
Čs. exilu 479/9, 708 00 Ostrava - Poruba,
Česká republika
Oddiel C, vložka 10920 - Obchodný register vedený Krajským
súdom v Ostrave
Ing. Leanka Spitzerová – konateľ spoločnosti
Slezská Ostrava, Michálkovická 86/2036, PSČ 710 00
496 11 607
CZ496 11 607
+420 725 610 222
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
2104427809/2700
CZ53 2700 0000 0021 0442 7809
BACXCZPP

(ďalej len „predávajúci“)
(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

čl. I.
Účel zmluvy
1.

Účelom tejto zmluvy je dodanie samoobslužných premiestniteľných čerpacích zariadení
(ďalej len „čerpacie zariadenia“) na čerpanie nafty a ADBLUE do železničných koľajových
vozidiel (ďalej len „ŽKV“) Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
čl. II.
Predmet zmluvy

1. Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu čerpacie zariadenia a zabezpečiť
všetky súvisiace montážne práce a služby v súlade s touto zmluvou a podľa špecifikácií
uvedených v prílohe č.1 k tejto zmluve, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou a kupujúci sa
zaväzuje za dodané čerpacie zariadenia zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.
2. Predávajúci sa zaväzuje:
a)

dodať čerpacie zariadenie v objemovej kapacite 40 m3 pre výdaj nafty a prevádzkovým objemom nádrže 2 500 litrov pre výdaj ADBLUE, v termíne podľa článku III tejto
zmluvy, vrátane všetkých komponentov, SW a HW vybavenia a ďalších súčastí a služieb potrebných pre zabezpečenie vlastností podľa prílohy č.1 k tejto zmluve. Súčasťou
dodávky čerpacieho zariadenia je aj jeho uvedenie do prevádzky,

b)

dodať ďalšie dve čerpacie zariadenia dohodnuté ako opcia - čerpacie zariadenie
v objemovej kapacite 40 m3 pre výdaj nafty a s prevádzkovým objemom nádrže 2 500
litrov pre výdaj ADBLUE a plus prídavný kontajner 40 m3 pre výdaj nafty, vrátane všetkých komponentov, HW a SW vybavenia a ďalších súčastí a služieb potrebných pre
zabezpečenie vlastností podľa prílohy č.1 k tejto zmluve. Opciu si môže kupujúci uplatniť v termíne do 31.12.2020, pričom zmluvné strany berú na vedomie, že neuplatnenie
si tohto práva z opcie nezakladá žiadne záväzky kupujúceho na náhradu škody voči
predávajúcemu,

c)

zabezpečiť pripojenie čerpacích zariadení do existujúcej riadiacej a prenosovej siete
čerpacích zariadení AVK, ktorá je prevádzkovaná kupujúcim,

d)

zabezpečiť na vlastné náklady školenia administrátorov a určených zamestnancov kupujúceho z obsluhy, najneskôr do odovzdania a prevzatia čerpacích zariadení
v priestoroch kupujúceho v rozsahu primeranom náročnosti a potrebám kupujúceho a
podľa jeho pokynov,

e)

dodať príručky na obsluhu čerpacích zariadení pre kupujúceho v tlačenej, aj
v elektronickej forme v slovenskom alebo v českom jazyku,

f)

navrhnúť technické riešenie a dodať súčasti potrebné pre možnosť čerpania nafty na
protiľahlej strane určenej koľaje z hľadiska umiestnenia jednotlivých čerpacích zariadení, vybudovanie prepojenia čerpacích zariadení a protiľahlého výdaja a súčasne navrhnúť výdaj ADBLUE bez nároku na ďalšiu plochu umiestnenia s výdajom z čerpacieho zariadenia,

g)

dodať potrebné doklady pre vybavovanie súhlasov príslušných orgánov štátnej správy
na základe požiadaviek kupujúceho,

h)

dodať kompletnú sprievodnú, prevádzkovú a technickú dokumentáciu v písomnom
aj elektronickom vyhotovení podľa prílohy č.3 k tejto zmluve,

i)

poskytovať záručný a pozáručný servis, poskytovanie pozáručného servisu bude
predmetom samostatnej zmluvy.
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j)

zabezpečiť kalibráciu nádrže čerpacích zariadení,

k)

zabezpečiť komplexné preskúšanie jednotlivých čerpacích zariadení za podmienok
a v lehotách podľa článku IV bodu 3,

l)

pripojiť čerpacie zariadenia na rozvodnú sieť elektriny príslušného prevádzkovateľa
distribučnej sústavy prostredníctvom prípojky zriadenej (vybudovanej) kupujúcim, vrátane merania odberu elektriny pre čerpacie zariadenia,

m) dodať vzorový projekt umiestnenia a pripojenia čerpacích zariadení, návrhu technického riešenia stojanu na protiľahlej strane a kompletnej sprievodnej, prevádzkovej a
technickej dokumentácie.
čl. III.
Čas a miesto plnenia predmetu zmluvy
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu čerpacie zariadenia podľa článku II bod 2 písm.
a) do dohodnutého miesta dodania v RD Vrútky do 60 kalendárnych dní od uzatvorenia
zmluvy.
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu čerpacie zariadenie podľa článku II bod 2 písm.
b) do 60 kalendárnych dní od uplatnenia opcie kupujúcim. Miesto dodania bude určené
kupujúcim v oznámení o uplatnení opcie.
3. Lehota na dodanie vzorového projektu umiestnenia a pripojenia čerpacieho zariadenia, návrhu technického riešenia stojanu na protiľahlej strane je dohodnutá do 20 kalendárnych
dní (RD Vrútky) od uzatvorenia zmluvy do sídla kupujúceho. Ostatná kompletná sprievodná, prevádzková a technická dokumentácia je súčasťou dodávky jednotlivých čerpacích zariadení.
4. Pre ostatné časti predmetu zmluvy (dokumentácia a pod.) je miestom dodania sídlo kupujúceho: Rožňavská 1, 832 72 Bratislava.
čl. IV.
Dodacie podmienky
1. Kupujúci pripraví v určených miestach dodania podmienky na osadenie a inštaláciu čerpacích zariadení podľa technickej špecifikácie, ktorú je predávajúci povinný dodať kupujúcemu.
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy v požadovanej kvalite, podľa
špecifikácií uvedených v prílohe č.1 k tejto zmluve a v lehotách vymedzených v tejto zmluve.
Plnenie záväzkov predávajúceho pred dohodnutými lehotami je predávajúci oprávnený len
v prípade predchádzajúceho súhlasu kupujúceho.
3. Čerpacie zariadenia budú po inštalácii a aktivácii podrobené komplexnému preskúšaniu po
dobu minimálne 10 kalendárnych dní za účelom zistenia, či spoľahlivo spĺňajú stanovené
požiadavky na funkčnosť všetkých súčastí a systémov. Náklady spojené s vykonaním preskúšania čerpacích zariadení znáša predávajúci (okrem pohonných hmôt (PHM)
a metrológie). Preskúšanie bude ukončené podpísaním protokolu o komplexnom preskúšaní
čerpacieho zariadenia podľa vzoru uvedeného v prílohe č.4. Protokol o komplexnom preskúšaní je požadovaným dokladom pre vydanie kolaudačného rozhodnutia.
4. Pred preskúšaním čerpacieho zariadenia predávajúci zabezpečí kalibráciu nádrží. Kalibrácia bude uskutočnená pri prvom rozvoze PHM a dĺžka kalibrácie čerpacieho zariadenia a
prídavného kontajnera bude trvať 1 až 3 kalendárne dni.
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5. Kupujúci zabezpečí overenie určených meradiel výdajného zariadenia. Pokiaľ meradlá nebudú po overení spĺňať požadované parametre, predávajúci je povinný zabezpečiť ich výmenu tak, aby zodpovedali príslušným právnym predpisom - zákonu č.157/2018 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č.210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej
kontrole a ďalších vykonávacích predpisov.
6. Kupujúci zabezpečí pre prevzatie predmetu zmluvy všetky potrebné náležitosti uvedené
v predchádzajúcich bodoch tohto článku a prevezme ho prostredníctvom určených osôb.
7. O prevzatí predmetu zmluvy bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí sprevádzkovaného funkčného čerpacieho zariadenia podľa vzoru uvedeného v prílohe č.6 k tejto zmluve,
ktorý podpíšu určení zástupcovia kupujúceho. Predávajúci vyzve kupujúceho písomne, aj
elektronicky na prevzatie predmetu zmluvy najneskôr 7 dní pred jeho odovzdaním.
8. Prípadné drobné nedostatky je predávajúci povinný odstrániť do 10 dní od ich nahlásenia.
9. Podmienka pre dodávku, montáž a uvedenie do prevádzky predmetu zmluvy je vykonávanie
uvedenej činnosti pri vonkajších teplotách nad +5°C.
Čl. V.
Cena za dodanie predmetu zmluvy
1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za predmet zmluvy dohodnutú cenu podľa
prílohy č.2 tejto zmluvy. Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho úplným zaplatením ceny jednotlivých častí predmetu zmluvy.
2. Cena je dohodnutá v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
3. Ceny za jednotlivé časti predmetu zmluvy sú stanovené v EUR bez DPH a sú uvedené
v prílohe č.2 k tejto zmluve, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.
4. Jednotlivé ceny zahŕňajú, v zmysle § 2 a § 3 citovaného zákona o cenách, všetky náklady
spojené s dodávkou predmetu zmluvy do miesta určenia, clo, dovoznú prirážku a iné náklady, ktoré vzniknú predávajúcemu pri plnení predmetu zmluvy.
čl. VI.
Fakturácia a platobné podmienky
1. Faktúra bude doručená kupujúcemu v dvoch exemplároch a bude vystavená na celú hodnotu čerpacieho zariadenia. Vo faktúre za dodané čerpacie zariadenie podľa čl. II bod 2 písm.
a) tejto zmluvy musí byť uvedené číslo zmluvy 4600003897/RKsZ/2018 a údaj 223287/INV
určený pre kupujúceho na zúčtovanie došlej faktúry od predávajúceho. Faktúra musí obsahovať prílohy:
- protokol o komplexnom preskúšaní čerpacieho zariadenia podľa vzoru uvedeného
v prílohe č.4 k tejto zmluve,
- protokol o odovzdaní a prevzatí sprevádzkovaného funkčného čerpacieho zariadenia
podľa vzoru uvedeného v prílohe č.6 k tejto zmluve,
- doklad o školení - záznam o vstupnom oboznámení BOZP z predpísanej legislatívy
BOZP vyplývajúcej zo Zákona NR SR a interných predpisov BOZP platných na pracoviskách Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.,
- potvrdenie o školení BOZP s overením vedomostí o spôsobilosti z BOZP v rozsahu BPI
T3 (OZT),
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- splatnosť faktúry je 30 dní od dátumu vystavenia faktúry. Úhrada bude realizovaná bezhotovostnou platbou na účet predávajúceho
2. Predávajúci zašle faktúru na adresu kupujúceho: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.,
Sekcia účtovníctva a daní, (pracovisko Letná 42), Pri Bitúnku 2, 040 01 Košice, Slovensko. Predávajúci zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorú vystaví v zmysle
článku 138 Smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty.
Kupujúci je oprávnený vrátiť faktúru predávajúcemu na prepracovanie, pokiaľ faktúra nebude vystavená v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. Vrátením faktúry na prepracovanie nastáva prerušenie plynutia jej lehoty splatnosti a nová lehota začína plynúť až dňom vystavenia novej, opravenej faktúry; to neplatí, ak sa preukáže, že faktúra bola kupujúcim vrátená
neoprávnene.
3. Za uhradenie faktúry sa považuje deň, v ktorom bude fakturovaná suma odpísaná z účtu
kupujúceho. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti faktúry považovať najbližší nasledujúci pracovný
deň.
4. Zmluvné strany sa dohodli na zákaze postúpenia a založenia pohľadávok tretím osobám.
5. Omeškanie kupujúceho s úhradou zálohovej faktúry predlžuje dobu plnenia zo strany predávajúceho o počet dní omeškania kupujúceho.
čl. VII.
Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán
Práva a povinnosti kupujúceho:
1. Oprávnená osoba kupujúceho ako konečného užívateľa má právo vykonať u predávajúceho
priebežné kontroly realizácie predmetu zmluvy.
2. Kupujúci sa zaväzuje :
a) zabezpečiť obhliadky a miestne šetrenia za účelom spresnenia dodacích podmienok,
b) uzatvoriť zmluvu o dodávke elektriny a súvisiacich služieb, zabezpečiť prerokovanie príslušnej dokumentácie s dodávateľom za účelom jej odsúhlasenia,
c) zabezpečiť nastavenie ekonomicko-informačného systému kupujúceho ako konečného
užívateľa na existenciu a využívanie nového výdajného miesta, na príslušné exporty dát
a pod.
d) zabezpečiť dodávku nafty pre vopred ohlásené komplexné preskúšanie čerpacieho zariadenia a kalibráciu do 7 dní od doručenia výzvy predávajúceho na náklady kupujúceho,
e) zabezpečiť priestory pre školenie administrátorov a užívateľov,
f)

reagovať na všetky pripomienky predávajúceho, ktoré ovplyvňujú realizáciu, do troch
pracovných dní,

g) poskytovať predávajúcemu nevyhnutnú súčinnosť:
- pri zabezpečení všetkých projektových a realizačných prác súvisiacich s pripojením
k elektrickej sieti,
- pri rozvoze PHM umožniť vykonanie kalibrácie prevádzkovej nádrže čerpacieho zariadenia,
- pri zabezpečení preškolenia zamestnancov predávajúceho z hľadiska bezpečnosti
práce a montáže v koľajisku (miesta určeného na umiestnenie čerpacieho zariadenia).
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Práva a povinnosti predávajúceho:
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet tejto zmluvy v súlade so stanovenou špecifikáciou,
normami Európskej únie (ďalej len „EN“) a so všetkými príslušnými slovenskými technickými
normami (ďalej len „STN“), predpismi na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci, o ochrane
pred požiarmi, v súlade so zákonom č.157/2018 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zákonom č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a podľa zákona č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach, ako aj ďalších právnych
predpisov a STN platných v oblasti železničnej dopravy (hlavne podmienky ustanovenia
článku 5, ods. 6 predpisu P1 (pravidlá technickej prevádzky železníc PTPŽ o voľnom
schodnom a manipulačnom priestore) a v oblasti životného prostredia.
2. Predávajúci sa zaväzuje, že jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľa budú
rešpektovať bezpečnostné a protipožiarne predpisy kupujúceho a bude výhradne
zodpovedať za bezpečnosť, pracovnú a odbornú spôsobilosť svojich zamestnancov a
zamestnancov subdodávateľa.
3. Predávajúci sa zaväzuje na zrealizované časti predmetu zmluvy predložiť kupujúcemu
príslušné atesty a certifikáty, vykonať príslušné skúšky v rozsahu STN a EN a zabezpečiť
všetky ďalšie doklady súvisiace s vykonanými činnosťami podľa prílohy č.3 k tejto zmluve.
4. Predávajúci sa zaväzuje umožniť prístup určeným zástupcom kupujúceho ku všetkým
technickým informáciám, ktoré sa týkajú predmetu tejto zmluvy, ak nie sú patentovo
chránené, alebo chránené autorským zákonom a sú nutné k splneniu povinnosti
kupujúceho.
5. Predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu potrebné parametre plôch (rozmery a pod.),
ďalej požiadavky na parametre pripojenia do elektrickej siete a všetky ďalšie podmienky a
informácie potrebné pre zabezpečenie súčinnosti kupujúceho (napr. pre povolenia vstupov
na predmetné plochy, ktoré sú vo vlastníctve tretích strán, ich prenájmov, povolenie
manipulácií a úprav).
6. Predávajúci oznámi kupujúcemu predpokladaný termín pripojenia čerpacieho zariadenia
k rozvodu elektriny za účelom dodávky elektriny medzi kupujúcim a dodávateľom elektrickej
energie.
7. Predávajúci elektronicky aj písomne spresní termíny dodávky predmetu zmluvy.
čl. VIII.
Záručné podmienky a zodpovednosť za závady
1. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v množstve, akosti a vyhotovení tak ako určuje táto zmluva. V opačnom prípade predávajúci zodpovedá za závady predmetu zmluvy
v zmysle § 422 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka. Za závadné plnenie sa
považuje také plnenie, ktoré nespĺňa požiadavky uvedené v čl. II, bod 2 tejto zmluvy.
2. Kupujúci preberá záruku za kvalitu dodaného predmetu zmluvy v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na predmet
zmluvy v dĺžke trvania 24 mesiacov na nové komponenty v rámci modernizácie (viď príloha
č.1). Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy v zmysle
čl. IV, bodu 7.
3. Kupujúci sa zaväzuje pri prevzatí predmetu zmluvy vykonať kontrolu dodaného predmetu
zmluvy. Zjavné závady a nekompletnosť dodávky je povinný oznámiť predávajúcemu bez
zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do 3 pracovných dní. Ostatné závady musí
kupujúci kvalifikovaným spôsobom oznámiť predávajúcemu najneskôr do konca záručnej
doby. V prípade uplatnenia oprávnenej reklamácie zo strany kupujúceho záručná doba pre-6-

stáva plynúť a znovu začne plynúť dňom odovzdania príslušnej časti predmetu zmluvy bez
závad.
4. Reklamáciu kupujúci oznamuje písomne a elektronicky, pričom vyhotovená reklamácia
(oznámenie o závadách) musí obsahovať tieto údaje:
a) označenie a presné vymedzenie časti predmetu dodania,
b) číslo kúpnej zmluvy,
c) dátum dodania a číslo dokladu o prevzatí, resp. č. faktúry,
d) popis závad a ich prejavy.
5. Predávajúci sa zaväzuje vadné plnenie vysporiadať bezplatnou opravou alebo výmenou
predmetu tejto zmluvy tak, že odstráni vadné plnenie na vlastné náklady, alebo dobropisom, alebo novým plnením podľa písomnej dohody v každom konkrétnom prípade.
6. V prípadoch touto zmluvou neupravených sa pri reklamácii predmetu zmluvy postupuje
podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych
predpisov Slovenskej republiky.
7. Predávajúci sa zaväzuje počas záručnej lehoty na bezodkladný nástup na odstránenie závad dodaného predmetu zmluvy, najneskôr do 24 hod. od jej nahlásenia.
8. Ak predávajúci nedodrží termín nástupu na záručnú opravu k odstráneniu závad, kupujúcemu vzniká nárok na zmluvnú pokutu 35,- EUR za každú, aj začatú jednu hodinu omeškania a kupujúci si ju môže uplatniť voči predávajúcemu. Táto lehota začína plynúť po 18 hodinách od nahlásenia závady. V prípade takej závady, ktorá znemožní čerpanie nafty do
ŽKV kupujúceho, je predávajúci povinný kompenzovať kupujúcemu náklady na nutné technologické jazdy ŽKV do najbližšieho iného miesta čerpania, resp. predávajúci zabezpečí na
vlastné náklady náhradný systém (iné zodpovedajúce zariadenie) v príslušnom mieste. Nárok na túto náhradu vzniká kupujúcemu po uplynutí 24 hodín od nástupu na opravu,
ak závada nie je v tomto časovom limite odstránená. Závady budú odstránené bezodkladne
po nástupe na opravu.
čl. IX.
Sankcie
1. V prípade, že kupujúci je v omeškaní s plnením povinnosti uhradiť faktúru v zmluvnom
termíne, predávajúci si môže uplatniť voči nemu úroky z omeškania vo výške podľa platného znenia Obchodného zákonníka z nezaplatenej sumy za každý, aj začatý deň omeškania.
2. V prípade, že predávajúci bude v omeškaní s plnením termínu dodania dohodnutého touto
zmluvou, kupujúci môže uplatniť voči nemu zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z ceny nedodanej časti predmetu zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania.
3. V prípade, že dodaný predmet zmluvy nie je v súlade s príslušnými normami a dodacími
podmienkami, kupujúci si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny predmetu
zmluvy za každý začatý deň až do odstránenia nedostatkov a postupuje sa podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody v celom rozsahu
4. V prípade, že predávajúci neodstráni vadné plnenie včas a podľa čl. VIII, bodu 8 tejto zmluvy, kupujúci môže uplatniť voči nemu zmluvnú pokutu vo výške 1 % z celkovej ceny predmetu zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania.
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5. Predávajúci nie je v omeškaní, ak kupujúci nesplní riadne a včas svoje povinnosti vyplývajúce z článkov IV a VII.
6. Zmluvná pokuta je splatná do 30 dní odo dňa vzniku nároku na jej zaplatenie. Zmluvná pokuta sa považuje za zaplatenú odpísaním z účtu predávajúceho.
7. Právo na náhradu škody nie je predchádzajúcimi ustanoveniami zmluvy dotknuté. Zmluvné
strany si ju môžu uplatňovať osobitne.
čl. X.
Doba trvania zmluvy a jej ukončenie
1.

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR
podľa zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, § 771c zákona č.513/1991 Zb. Obchodný 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.

2.

Kupujúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu predávajúcemu písomne oznámiť dátum
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

3.

Zmluva sa uzatvára do 31.12.2020.

4.

Zmluvu možno ukončiť:
a) písomnou dohodou zúčastnených strán,
b) odstúpením od zmluvy zo strany kupujúceho podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka z dôvodu závažného porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto
zmluvy, pričom za závažné porušenie sa bude považovať:
b 1) omeškanie s dodaním predmetu zmluvy o viac ako 12 mesiacov zavinené výlučne zo strany predávajúceho,
b 2) dodané zariadenie nebude spĺňať vlastnosti stanovené prílohou č.1 k tejto
zmluve, pre ktoré kupujúci dodané zariadenie nebude môcť používať,
Každé iné porušenie kúpnej zmluvy sa považuje za nepodstatné.
c) Výpoveďou zo strany kupujúceho a to bez udania dôvodu, ktorá nadobudne účinnosť dňom uplynutia jednomesačnej výpovednej lehoty, ktorá začne plynúť prvým
dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená predávajúcemu. Zmluvné strany berú na vedomie, že uplynutím výpovednej doby budú
záväzky navzájom vysporiadané podľa skutočne vynaložených a preukázaných nákladov.
čl. XI.
Bezpečnosť práce

1.

Predávajúci zabezpečí oboznámenie vlastných zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa s platnými internými predpismi z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej
len „BOZP“) platnými u kupujúceho. Predávajúci predloží kupujúcemu zoznam zamestnancov oboznámených s internými predpismi kupujúceho.

2.

Predávajúci zabezpečí oboznámenie vlastných zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa s predpisom ,,Všeobecné pravidlá BOZP v podmienkach ZSSK, hodnotenie rizík a určenie bezpečných pracovných postupov“, vrátane smernice spoločnosti ZSSK „Hodnotenie
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nebezpečia, ohrozenia a rizík (2_13_OIK_v2)“, vyplývajúceho z pracovného procesu a pracovného prostredia.
3.

Pri vykonávaní pracovnej činnosti v prevádzkovom priestore ŽSR predávajúci zabezpečí
preškolenie vlastných zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa z predpisu ŽSR – Bz
1 a PO.

4.

Predávajúci zabezpečí overenie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov pre výkon podľa
legislatívy SR a pracovného zaradenia podľa Zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č.311/2003 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. Zamestnanci vykonávajúci práce na elektrozariadeniach, na pracoviskách
ŽSR, musia mať 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.

5.

Predávajúci poskytne vlastným zamestnancom vykonávajúcim montážne a servisné činnosti ochranné pracovné pomôcky.

6.

Predávajúci zabezpečí pohyb vlastných zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa
v prevádzkovom priestore ŽSR podľa predpisu ŽSR Bz 1 (článok 142 a 143).

7.

Predávajúci zabezpečí dochádzku na pracovisko iným zamestnancom v zmysle pracovného a prevádzkového poriadku (prístupové cesty apod.).

8.

Predávajúci zabezpečí oboznámenie vlastných zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa so všeobecným postupom v prípade vykonávania záchranných prác a pri vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci (Traumatologický plán 1_24_OIK_v1) a
smernice pre evidenciu, registráciu a vyšetrení pracovných úrazov 2_24_OIK_v1.

9.

Predávajúci v prípade akéhokoľvek poškodenia zdravia na pracovisku kupujúceho (vrátane
prenajatých priestorov ŽKV) ohlási tuto skutočnosť okamžite kontaktnej osobe kupujúceho.

10. Predávajúci oboznámi vlastných zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa o povinnosti podrobiť sa kontrole na alkohol a prítomnosť omamných látok oprávneným zamestnancom kupujúceho a dôsledne dodržovať zákaz fajčenia s výnimkou priestorov na to určených.
11. Predávajúci vypracuje a poskytne kupujúcemu zoznam zamestnancov a ich pracovných
pozícií.
12. Predávajúci určí kontaktnú osobu pre dozor a kontrolu dodržovania BOZP.
13. Kupujúci zabezpečí školenia zo všeobecnej legislatívy a interných dokumentov z oblasti
BOZP prípadne príslušnú elektrotechnickú kvalifikáciu zamestnancov pracujúcich a pohybujúcich sa pod trolejovým vedením v zmysle vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z.
14. Kupujúci preukázateľne zabezpečí oboznámenie predávajúceho s Prevádzkovým poriadkom príslušných pracovísk.
15. Kupujúci preukázateľne zabezpečí oboznámenie predávajúceho s Prevádzkovo – technologickým poriadkom na pracoviskách. Ďalej v prípade pracovísk so zvýšeným rizikom – so
Smernicou posudzovania nebezpečia, ohrozenia a rizík. Kupujúci preukázateľne zaistí
oboznámenie predávajúceho so vzniknutými mimoriadnymi udalosťami na pracoviskách,
ktoré sa vykoná priamo na jednotlivých miestach (pracoviskách).
16. Kupujúci oboznámi zamestnancov predávajúceho (podľa pracovných pozícií) s miestom,
kde je potrebné nahlasovať vstup na pracovisko, telefónny kontakt pri vzniku mimoriadnych
udalostí, poškodenia zdravia pri práci a hlásiť sa v prípade evakuácie a záchranných prác.
17. Kupujúci zabezpečí pre potrebu predávajúceho používanie sociálnych zariadení a prístup
k pitnej vode.
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18. Kupujúci zabezpečí kontakt na zodpovedného zamestnanca za BOZP na pracovisku.
čl. XII.
Osobitné dojednania
1. V prípade, že predávajúci si vyžiada od kupujúceho akékoľvek doklady, či dokumentáciu,
zaväzuje sa ich vrátiť pri odovzdaní a prevzatí príslušnej časti predmetu tejto zmluvy.
2. Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy špecifikovanom v čl. II tejto zmluvy, prechádza
z predávajúceho na kupujúceho okamihom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí
sprevádzkovaného funkčného čerpacieho zariadenia. Za škody vzniknuté počas prepravy
zodpovedá predávajúci.
3. Nosiče softvéru a dokumentácia obsahujúca výkresy, popisy, prípadne ďalšia dokumentácia dodaná kupujúcemu na základe tejto zmluvy sa stáva vlastníctvom kupujúceho zaplatením celkovej ceny predmetu zmluvy.
4. V prípade akéhokoľvek zásahu kupujúceho, prípadne osôb tretích strán (okrem servisných
zamestnancov) a použitia náhradných dielov kupujúcim počas záručnej doby, možnosť reklamácie zaniká.
5. Predávajúci je povinný držať všetku dokumentáciu k dispozícii počas 5 rokov od ukončenia
zmluvného vzťahu.
6. Dokumentácia môže byť poskytnutá tretím osobám len po predchádzajúcom písomnom
súhlase druhej zmluvnej strany a za podmienok v súhlase uvedených.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať v tajnosti všetky dôverné informácie, ktoré získali o
druhej zmluvnej strane a jej činnosti pri uzavretí a plnení tejto zmluvy, ako aj informácie majúce charakter obchodného tajomstva. Zmluvné strany sa zaväzujú takéto informácie
a skutočnosti neposkytnúť a nesprístupniť tretím osobám a nevyužiť na iný účel, ako na plnenie tejto zmluvy.
8. Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na informácie a skutočnosti, ktoré sú verejne prístupné alebo sa majú sprístupniť a poskytnúť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov alebo vyžiadania oprávnených orgánov v rozsahu určenom platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
čl. XIII.
Subdodávatelia a register partnerov verejného sektora
1.

Na poskytovanie niektorých plnení, ktoré tvoria súčasť poskytovaných plnení pre kupujúceho, má predávajúci, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve právo uzatvárať subdodávateľské dohody.

2.

Predávajúci je povinný kupujúcemu predložiť najneskôr v čase uzavretia zmluvy v písomnej
forme zoznam všetkých známych subdodávateľov podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v rozsahu:
a) podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmet subdodávok,
b) identifikačné údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu: meno a priezvisko
alebo obchodné meno, resp. názov, adresa pobytu alebo sídlo, IČO alebo dátum narodenia ak nebolo pridelené IČO, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v
rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia,
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3.

Zoznam podľa bodu 2 tohto článku tvorí Prílohu č.7 tejto zmluvy a je jej nedeliteľnou súčasťou.

4.

Kupujúci týmto v zmysle ust. § 41 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
určuje pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia tejto zmluvy nasledovne:
a) Predávajúci je oprávnený zmeniť a/alebo doplniť subdodávateľa počas trvania zmluvy,
b) V prípade doplnenia a/alebo zmeny niektorého zo subdodávateľov je predávajúci povinný oznámiť kupujúcemu najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom subdodávateľ
začne plniť predmet zmluvy, predložiť písomné oznámenie o zmene a/alebo doplnení
subdodávateľa, ktoré bude obsahovať údaje o navrhovanom subdodávateľovi v rozsahu
podľa bodu 2 tohto článku. Predávajúci pri výbere subdodávateľa musí postupovať tak,
aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe dohody o subdodávke boli
primerané jeho kvalite a cene,
c) Predávajúci zodpovedá za plnenie dohody o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby
plnenie realizované na základe zmluvy realizoval sám.
d) Predávajúci je povinný každú dohodu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme,
e) Predávajúci zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj výsledok vykonaného na základe dohody o subdodávke.

5.

Predávajúci je partnerom verejného sektora a je ako taký zapísaný v registri v zmysle zákona 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“). Predávajúci
sa zároveň zaväzuje byť zapísaný v tomto registri po celú dobu trvania tejto Zmluvy.

6.

Povinnosť byť zapísaný v registri podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora sa vzťahuje aj na subdodávateľov predávajúceho po celú dobu trvania tejto
zmluvy. Predávajúci vyhlasuje, že v čase uzavretia tejto zmluvy sú jeho subdodávatelia,
ktorí sú mu v čase uzavretia zmluvy známi a majú im byť jednorázovo poskytnuté finančné
prostriedky prevyšujúce sumu 100.000,-EUR (slovom stotisíc euro) alebo v úhrne prevyšujúce sumu 250.000,-EUR (slovom dvestopäťdesiattisíc euro) v kalendárnom roku, ak ide o
opakujúce sa plnenie, zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

7.

Porušenie povinnosti predávajúceho podľa bodov 2. až 4. tohto článku predstavuje nepodstatné porušenie tejto zmluvy.

8.

Porušenie povinnosti predávajúceho podľa bodov 5. až 6. tohto článku predstavuje podstatné porušenie tejto Zmluvy. V prípade porušenia povinností podľa bodov 5. až 6. tohto
článku zo strany predávajúceho má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

9.

V prípade porušenia povinnosti zo strany predávajúceho alebo jeho subdodávateľov podľa
bodov 2. až 6. tohto článku a z toho vyplývajúcej sankcie uloženej zo strany orgánu štátnej
správy a/alebo akéhokoľvek iného subjektu, vyplývajúcej z porušenia povinnosti predávajúceho jeho subdodávateľa, uhradenú kupujúcim, zaväzuje sa predávajúci uhradiť kupujúcemu túto sankciu v plnej výške najneskôr do 3 dní odo dňa obdŕžania písomnej výzvy od kupujúceho. O skutočnosti, že sa takéto konanie začalo kupujúci bude informovať predávajúceho, aby mal možnosť sa ku konaniu vyjadriť.
čl. XIV.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany potvrdzujú správnosť a pravdivosť všetkých údajov a podkladov uvedených
v tejto zmluve.
2. Zmluvu možno doplniť alebo meniť len formou vzostupne očíslovaných písomných dodatkov, podpísaných obidvoma zúčastnenými stranami, ktoré sa po podpísaní stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy..
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3. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti podľa tejto Zmluvy doručované poštou sa pokladajú za doručené i keď:
i)

zmluvná strana odmietne prevziať poštovú zásielku, a to dňom odmietnutia prevzatia zmluvnou stranou,

ii)

poštová zásielka sa vráti ako nedoručiteľná alebo neprevzatá v odbernej lehote,
a to dňom jej vrátenia odosielateľovi a to i v prípade, že sa o nej adresát nedozvie.

Písomnosti doručované poštou budú zmluvné strany zasielať na adresu sídla druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
4. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, vrátane posudzovania ich platnosti ako aj
následkov ich prípadnej neplatnosti, a tiež vzájomné vzťahy zúčastnených strán touto zmluvou neupravené, sa riadia a budú vykladané v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka ako aj ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, pričom
na kolízne ustanovenia sa neprihliada.
5. Zúčastnené strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto zmluvy, rozpory vo výklade niektorých
jej ustanovení alebo rozpory pri uzatváraní dodatkov riešiť cestou zmieru a vzájomným rokovaním.
6. Ak pri riešení rozporov nedôjde k súhlasnému stanovisku zúčastnených strán, je ktorákoľvek strana oprávnená predložiť spor na rozhodnutie príslušnému súdu. Zmluvné strany sa
v zmysle ustanovenia § 37e ods. 1 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov dohodli, že na prerokovanie a rozhodnutie
akýchkoľvek sporov, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo
zrušenie, vrátane sporov týkajúcich sa výkladu a/alebo platnosti ustanovení tejto zmluvy,
bude príslušným súd určený podľa sídla kupujúceho v Slovenskej republike..
7. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov ako
aj spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, strana, ktorej
sa niektorá z týchto zmien týka, oznámi druhej zmluvnej strane túto skutočnosť písomne,
faxom, príp. e-mailom, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do päť pracovných dni po
vykonaní tejto zmeny. V prípade zmeny predmetu podnikania, či vlastníka, prechádza táto
zmluva na nadobúdateľa bez výhrad.
8. Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, predávajúci dostane jeden (1) a kupujúci
dostane tri (3) vyhotovenia tejto zmluvy.
9. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok použitého postupu verejného obstarávania – rokovacie konanie so zverejnením s názvom predmetu zákazky Dodanie samoobslužných premiestniteľných čerpacích zariadení na skladovanie a čerpanie nafty do ŽKV podľa zákona
č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 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 (zákon o slobode informácií).
11. Zmluvné strany vyhlasujú, že v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov prijali primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie spracúvania osobných údajov len na konkrétny účel, s dôsledným uplatnením zásady minimalizácie množstva získaných osobných údajov a rozsahu ich spracúvania, doby
uchovávania a dostupnosti osobných údajov.
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12. Informácia o ochrane osobných údajov v Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (ZSSK)
určená zmluvným partnerom spoločnosti, ich zamestnancom a zástupcom je dostupná na
webovej adrese: http://www.slovakrail.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov/zmluvni-partnerigdpr.html, o čom zmluvný partner ZSSK je povinný informovať dotknuté osoby.
13. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č.1 – Funkčná a technická špecifikácia predmetu zmluvy
Príloha č.2 – Cenník jednotlivých položiek predmetu zmluvy
Príloha č.3 – Zoznam dodávanej technickej dokumentácie
Príloha č.4 – Vzor Protokolu o komplexnom preskúšaní čerpacieho zariadenia
Príloha č.5 – Licenčné podmienky
Príloha č.6 – Vzor Protokolu o odovzdaní a prevzatí sprevádzkovaného a funkčného čerpacieho
zariadenia
Príloha č.7 – Zoznam subdodávateľov
14. Zmluvné strany potvrdzujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a ten
predstavuje ich skutočnú vôľu a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy
vôle obsiahnuté v tejto zmluve zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené
nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie je známa
žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tejto Zmluvy.
Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom tejto zmluvy túto Zmluvu podpísali.

V Bratislave dňa...........................

V Ostrave dňa ................................

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

......................................
Mgr. Filip Hlubocký
Predseda predstavenstva
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

..........................................
Ing. Leanka Spitzerová
Konateľ
PETROCard Czech, s.r.o.

..........................................
Dipl.- Ing. Patrik Horný
podpredseda predstavenstva
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
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Príloha č.1
ku Kúpnej zmluve
Funkčná a technická špecifikácia predmetu zmluvy
Predmetom tejto zákazky je dodanie jedného čerpacieho zariadenia v objemovej kapacite 40 m3 pre výdaj nafty a s prevádzkovým objemom nádrže 2 500 litrov pre výdaj ADBLUE, vrátane všetkých komponentov, SW a HW vybavenia a ďalších súčastí a služieb potrebných pre zabezpečenie požadovaných vlastností. Súčasťou dodávky čerpacieho zariadenia je aj jeho uvedenie do prevádzky.
Predmetom tejto zákazky je tiež dodanie ďalších dvoch čerpacích zariadení dohodnutých ako opcia. Čerpacie zariadenie v objemovej kapacite 40 m3 pre výdaj nafty a s prevádzkovým objemom nádrže 2 500 litrov pre výdaj ADBLUE a plus prídavný kontajner 40
m3 pre výdaj nafty, vrátane všetkých komponentov, HW a SW vybavenia a ďalších súčastí
a služieb potrebných pre zabezpečenie požadovaných vlastností. Opciu si môže kupujúci
uplatniť v termíne do 31.12.2020, pričom zmluvné strany berú na vedomie, že neuplatnenie
si tohto práva z opcie nezakladá žiadne záväzky kupujúceho na náhradu škody voči predávajúcemu.
Čerpacie zariadenie musí spĺňať nasledovné požiadavky:
1. Čerpacie zariadenie bude umožňovať v danom elektronickom systéme (elektronický systém
musí byť rovnaký ako u výdajného zariadenia nafty, tak u výdaja ADBLUE) výdaj, plnenie,
inventarizáciu média ADBLUE a nafty. ADBLUE je umiestnené v kontajnery a prevádzková
nádrž je riešená ako dvojplášťová. Vonkajší plášť plní funkciu havarijnej nádrže. Prevádzkový objem nádrže 2500 litrov, ktorá je umiestnená v module na kontajnery. Rýchlosť výdaja
ADBLUE 40 l/min. Všetky priestory a potrubné rozvody ADBLUE budú vyhrievané pre prevádzku až do -20 °C.
2. Zariadenie pre výdaj nafty a výdaj ADBLUE musí byť certifikované ako celok vrátane manipulačných plôch, podľa smernice 2014/34/EU.
3. Zariadenie musí:
a) zabezpečiť komplexnú vzdialenú správu a monitoring čerpacích zariadení za účelom predĺženia životnosti na báze virtuálnych serverov RCE a RCS:


RCE – snímanie, ukladanie, spracovanie, filtrácia, webové zobrazenie
a archivácia ekonomických dát so zachovaním prenosu dát do SAP R/3, pre
neobmedzený bezplatný počet klientov



RCS – snímanie, ukladanie, spracovanie, filtrácia, webové zobrazenie
a archivácia prevádzkových, poruchových a havarijných dát, pre neobmedzený
bezplatný počet klientov



Systém musí byť flexibilný pre pripojenie akýchkoľvek ďalších zariadení a to
komunikačným protokolom k serverom RCE a RCS s následnou vizualizáciou
na webovom rozhraní, archiváciu dát, filtráciu, exporty xls a pdf.



Systém musí umožňovať komplexnú on-line diagnostiku všetkých inštalovaných
komponentov a zariadení s následnou vizualizáciou a archiváciou udalostí na
webovom rozhraní a musí umožniť zasielanie SMS a emailov o prevádzkových,
bezpečnostných a havarijných stavoch. Všetky zariadenia musia byť časovo
synchronizovaná vrátane kamerového systému.
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Systém musí umožňovať automatický náhľad do záznamov videa na základe
zaznamenaných prevádzkových, bezpečnostných a havarijných udalostí zaznamenaných v archíve udalostí. Platí pre dĺžku záznamov podľa platného zákona o ochrane osobných údajov.



Systém musí byť navrhnutý pre neobmedzený počet čerpacích zariadení. Toto
platí ako pre RCE, tak pre RCS.

b) obsahovať centrálny minipočítač, ktorý bude pracovať na operačnom systéme LINUX,
c) obsahovať LTE modem s prenosom dát na širšom prenosovom kanály, ktorý
umožní prenos kamier on-line a podľa záznamu, možnosť exportu videozáznamu
zvolenej udalosti diaľkovo na požiadanie,
d) obsahovať vzdialený prístup na kamerový systém on-line a do záznamu v FULL HD
kvalite. Systém musí umožniť vzdialený export videa,
e) zabezpečiť pripojenie čerpacích zariadení do existujúcej riadiacej a prenosovej siete čerpacích zariadení typu AVK, ktorá je prevádzkovaná objednávateľom,
f)

zabezpečiť školenia administrátorov a určených zamestnancov objednávateľa
z obsluhy, najneskôr do odovzdania a prevzatia čerpacích zariadení v priestoroch
objednávajúceho v rozsahu primeranom náročnosti a potrebám objednávajúceho a
podľa jeho pokynov,

g) obsahovať príručky na obsluhu čerpacích zariadení pre objednávateľa v tlačenej, aj
v elektronickej forme v slovenskom alebo v českom jazyku.
4. musí umožňovať jeho premiestnenie, byť prispôsobený pre intermodálnu (kontajnerovú)
prepravu,
5. musí obsahovať dvojplášťovú nádrž s ochrannou vaňou z nehorľavých materiálov; objem
nádrže 40 m3 (priestor medzi nádržou a ochrannou vaňou bude monitorovaný indikáciou
podtlaku),
6. musí zabezpečovať ochranu výdajnej, stáčacej a manipulačnej plochy, plochy pod ŽKV
(plochy po oboch stranách koľajníc aj medzi koľajnicami) pred únikmi pohonných hmôt (ďalej len „PHM“),
7. tento systém ochrany plochy musí riešiť aj problematiku zrážkovej vody; v prípade, že systém bude vodu kontinuálne prepúšťať, musí byť zabezpečený viacstupňovým systémom
ochrany a prepúšťaná voda bude v takej kvalite, aby ňou nebolo ohrozované životné prostredie; systém zamedzí výtoku zníženej kvality prepúšťaných vôd; systém musí byť funkčný
aj pri teplotách pod bodom mrazu – musí riešiť aj zamŕzanie zrážkovej vody v systéme,
8. musí byť konštruované tak, aby výdajný automat, technologická časť a zásobník tvorili kompaktný celok v uzatvorenej konštrukcii, konštrukcia musí tvoriť ďalší záchytný plášť
a ucelený systém ochrany; uzatvorený vnútorný priestor musí mať kontrolu stavov ohrozenia (nebezpečenstvo požiaru, zvýšenie teploty na medzu výbušnosti, prítomnosť výbušných
pár, preplnenie a únik ropných látok,...),
9. pri detekcii stavu ohrozenia - medza výbušnosti, prítomnosť výbušných pár, preplnenie a
únik ropných látok musí túto skutočnosť stanoveným spôsobom signalizovať a hlásiť na určené miesta, musí byť schopný stav ohrozenia korigovať,
10. musí obsahovať automatický vnútorný hasiaci systém nezávislý na zdroji energie,
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11. musí mať riadenie všetkých hydraulických a bezpečnostných prvkov zabezpečené zabudovaným elektronickým modulom,
12. musí umožňovať samoobslužný príjem a výdaj pohonných hmôt, bez obslužnú a diaľkovú
kontrolu prevádzky,
13. pre komunikáciu s obsluhou a zadávanie údajov musí obsahovať displej a potrebné zadávacie prvky na vhodnom mieste priamo v stene jednotky,
14. musí pracovať pri teplote od -20 ºC do +40 ºC,
15. musí umožňovať zabezpečenú obojsmernú dátovú komunikáciu s centrom a vykonávať
diaľkový prenos dát prostredníctvom siete GSM podporujúcej GPRS prenosy,
16. musí umožňovať diaľkovú kontrolu prevádzky na území Slovenskej republiky s on-line kontrolou,
17. musí obsahovať potrebný HW a SW pre zabezpečenie požadovanej funkcionality,
18. musí umožňovať automatickú evidenciu a identifikáciu ŽKV (železničných koľajových vozidiel), rušňovodiča, dodávateľa nafty, údržbového a servisného zásahu prostredníctvom
elektronických identifikačných prvkov (bezkontaktných čipových kariet, resp. pri ŽKV bezkontaktnými čipovými kľúčenkami), elektronické spravovanie ID prvkov (ich blokáciu a systém obmedzení),
19. musí umožňovať manuálne zadávania údajov (napr. PIN u rozvozcu),
20. musí umožňovať správu príslušných dát na serveri, systém musí byť súčasťou dodávky,
dodaný SW musí mať kapacitu pre neobmedzený počet klientov,
21. musí umožňovať automatické diaľkové hlásenie prevádzkových stavov, porúch, hlásenie
potreby dopĺňania média dodávateľovi, vyhotovovanie elektronických odberných záznamov,
22. musí byť zabezpečené pred možnosťou odcudzenia obsahu , nepovolenej manipulácie,
musí byť odolný proti poškodeniu (prevedenie antivandal vhodné do externého prostredia),
23. musí obsahovať kamerový systém pre dohľad pri manipuláciách s čerpacím zariadením a
s PHM, a zabezpečiť archivovanie a stiahnutie dát.
24. musí obsahovať automatický systém osvetlenia (stmievanie, pohyb), výstražnú zvukovú
signalizáciu preplnenia nádrže,
25. musí byť vybavené meraním hladiny, prepočítavať vydané množstvo a obsah zásobníka na
objem pri teplote 15 ºC,
26. musí umožňovať nastavenie minimálnej úrovne hladiny kvapaliny v nádrži, pri ktorej bude automaticky generovaná objednávka a elektronicky zaslaná zmluvnému dodávateľovi
s možnosťou signalizácie potreby dodávky na mobilný telefón a pod., informáciu o hlásení
požiadavky súčasne hlásiť aj do riadiaceho centra – „dispečingu“,
27. musí hlásiť na určené miesta výpadky elektrickej energie,
28. musí byť dimenzované na životnosť minimálne 30 rokov (oceľové konštrukcie pri pravidelnej
údržbe),
29. musí umožňovať malovýdaj aj rýchlovýdaj s možnosťou voľby – elektronicky ovládané, prietok do 60 l/min. a min. do 120 l/min.,
30. musí umožňovať zabezpečenie čerpania nafty po obidvoch stranách na určenej koľaji –
„malovýdaj“ aj „rýchlovýdaj“ a zabezpečovať detekciu únikov a príslušný systém zabezpečení a ochrán (potrubné vedenie a iné prípadné súčastí),
31. musí zabezpečovať ochranu vnútorných priestorov pred vniknutím (otvory elektronicky
chránené bezpečnostnými spínačmi, signalizácia, znefunkčnenie, prístupy umožnené na
základe el. identifikácie a systému oprávnení ...),
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32. musí byť napájaný zo siete 230V/50Hz s možnosťou napájania z náhradného zdroja, ktorý
bude súčasťou dodávky,
33. musí obsahovať záložný zdroj energie, ktorý umožní korektné ukončenie čerpania nafty pri
výpadku prúdu a po dobu 12-tich hodín zabezpečí bezpečnostné funkcie, ostrahu, prevádzku kamier, úsporné minimálne osvetlenie, signalizáciu, výstražné hlásenia ...
34. v prípade výpadku dodávky elektrickej energie, vypnutia pri riešení „núdzového“ stavu, či
iného prerušenia prevádzky alebo ktorejkoľvek z funkcií sa musí činnosť čerpacieho zariadenia a celej siete automaticky obnoviť na plnú funkčnosť. Pri kritických závadách sa činnosť neobnoví. Riešením núdzového stavu je neobnovenie činností,
35. priestor nad displejom čerpacieho zariadenia musí byť zastrešený. Protiľahlý výdaj zastrešený nie je,
36. na čerpacom zariadení musí byť označenie funkcie displejov,
37. všetky servisné otvory – kľúč otvor pre návozcu – kľúč , panel návozcu – kľúč,
38. musí umožňovať uskutočnenie inventarizácie média v nádrži (aj manuálnym meraním),
39. zabezpečiť záručný a pozáručný servis
Požiadavky na informačný systém (ďalej len „IS“):
- IS musí zabezpečiť archiváciu údajov,
- IS musí umožňovať export výstupných zostáv do MS Excel,
-výstupné zostavy musia byť parametrizovateľné,
- IS musí umožňovať import a export dát z/do iných informačných systémov,
- IS musí zabezpečovať export dát do SAP R/3 v pravidelných intervaloch (raz za ... hod.)
vo formáte „.txt“, príp. „.xml“,
- IS musí vykonávať evidenciu podľa § 37 v spojení s § 35 zákona 98/2004 Z. z. o spotrebnej
dani z minerálnych olejov v znení neskorších predpisov,
- HW a SW musí byť chránený voči neoprávneným zásahom z externého prostredia,
- musí umožňovať komunikáciu v slovenskom alebo v českom jazyku,
- musí umožňovať viesť evidenciu o čerpaní nafty pre:

-



celú sieť a vozidlový park kupujúceho (cca 460 ŽKV),



zamestnancov kupujúceho (cca 675 rušňovodičov dieselovej trakcie)
musí umožňovať minimálne tri manažérske prístupy s možnosťou udeľovať oprávnenia prístupu rôzneho stupňa (2 prístupy pre riadenie a ovládanie siete čerpacieho zariadenia a pre
správu najmä ekonomických dát v plnom rozsahu; jeden prístup pre riadenie oprávnení pre
obsluhy ŽKV, databázy ŽKV, prístupy k dátam najmä o spotrebe a iným dátam prevádzkového charakteru),

- IS musí vyhovovať pre prípad predajov PHM cudzím dopravcom,
- IS musí plniť všetky funkcie podľa požadovanej špecifikácie predmetu zmluvy a vyhovovať
všetkým právnym predpisom a normám uvedeným v nasledovnom texte.
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Podmienky pre SW čerpacieho zariadenia:
1.

Aplikačný software musí zabezpečiť automatickú kontrolu, autorizáciu osoby vykonávajúcej
odber z čerpacieho zariadenia na základe elektronických identifikačných prvkov (čipových
kariet),

2. Evidovať a povoľovať odber do ŽKV na základe elektronickej identifikácie ŽKV,
3. Pri každom odbere zaznamenať:
a. ID osoby, ktorá odber uskutočnila
b. ID ŽKV
c. Miesto odberu
d. Dátum
e. Čas odhlásenia
f.

Každý koniec odberu v rámci prihlásenia

g. Množstvo v litroch s presnosťou na 2 desatinné miesta
4. Pri každom doplnení zásob zaznamenať:
a. ID vozidla
b. Množstvo v litroch s presnosťou na 2 desatinné miesta
c. Miesto
d. Dátum a čas
5. Evidovať stav zásob
6. V evidencii musí byť podľa kódov kombinovanej nomenklatúry uvedený druh predmetu dane, obchodný názov, množstvo a dátum odberov, prijatí a stavu zásob
7. Vzdialená administrácia staníc z centrálnej konzoly
8. Administrácia el. identifikačných prvkov (čipových kariet)
9. Zoznamy číselníkov (osoby, hnacie vozidlá) s elektronickým IS kupujúceho
10. Periodický export údajov (odberov) do textového súboru pre ďalšie spracovanie
11. Automatické hlásenie pri minimálnej hladine, na doplnenie zásob.
Požiadavky na dodržanie právnych predpisov a noriem
Čerpacie zariadenie, vrátane dodaného IS, musí byť v súlade s nasledovnými zákonmi,
vyhláškami, normami a predpismi:
1. Certifikované podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/34/EÚ – o harmonizácii
právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére a v súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 149/2016 Z.z. o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
2. Certifikované podľa zákona č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní
určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. V oblasti BOZP musí vyhovovať ustanoveniam zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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4. Musí vyhovovať príslušným normám pre ochranu pred požiarmi; (pred uvedením čerpacieho
zariadenia do prevádzky kupujúci požiada o vyjadrenie príslušné OR HaZZ), musí dodržať
ustanovenia zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, Vyhl. MV SR č.121/2002 Z.
z. o požiarnej prevencii a Vyhl. MV SR č.96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích
olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov, dodržať aj ďalšie zákonné ustanovenia
a normy tykajúce sa predmetnej veci tak, aby vyhovovali príslušným normám a predpisom
o ochrane pred požiarmi.
5. Musí spĺňať všetky technické a bezpečnostné kritériá pre oblasť železničnej prevádzky a pre
možnosť umiestnenia v koľajisku podľa z zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a podľa zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach.
6. Musí byť akceptovaný zo strany Colného úradu z hľadiska zákona č. 98/2004 Z. z.
o spotrebnej dani z minerálnych olejov, v prípade potreby musia umožniť aj tlačenú formu
evidencie výdajov.
7. So zákonom č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
8. S vyhláškou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
č 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole, s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu.
9. Musí vyhovovať príslušným normám pre ochranu životného prostredia, technickým normám
STN, EN.
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Príloha č.2
ku Kúpnej zmluve
Cenník jednotlivých položiek predmetu zmluvy – za dodanie čerpacieho zariadenia
1/ Cenová kalkulácia čerpacieho zariadenia Vrútky (40 m3) + ADBLUE bez DPH
Položka

Popis

MJ

Čerpacie zariadenie

jednoproduktové s
objemom nádrže
3
do 40 m

ks

1

320 136,00

320 136,00

Protiľahlý výdaj
Inštalácia a sprevádzkovanie zariadenia
Kamerový systém a osvetlenie

ks

1

8 646,00

8 646,00

ks

1

4 963,00

4 963,00

ks

1

3 390,00

3 390,00

Prestrešenie AVK

ks

1

4 000,00

4 000,00

Generátor el.prúdu s el.štartérom

ks

1

3 474,00

3 474,00

Kalibrácia nádrže

ks

1

6 198,00

6 198,00

610,00

68 320,00

35 000,00

35 000,00

0,00

0,00

27 689,00

27 689,00

Ochranný zachytávač

ochranný zachytá2
vač cca 112 m ,
2
610 €/m

m

ADBLUE

telemetria, meranie
hladiny ADBLUE
vrátane signalizácie preplnenia

ks

2

Počet Cena/MJ/EUR Cena celková

112

1

Systém ISMEN nie je ocenený
ADBLUE zaradenie

jednoproduktové s
objemom nádrže
3
do 2,5 m

ks

1

481 816,00

Suma
Úver 7 %

33 727,12

Suma s úverom

515 543,12
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2/ Cenová kalkulácia čerpacieho zariadenia OPCIA (40 m3) + ADBLUE a prídavného kontajnera (40 m3) bez DPH
A/ Cenová kalkulácia čerpacieho zariadenia OPCIA (40 m3) + ADBLUE bez DPH
Položka

Popis

MJ

Čerpacie zariadenie

jednoproduktové s
objemom nádrže
3
do 40 m

ks

1

320 136,00

320 136,00

ks

1

8 646,00

8 646,00

ks

1

4 963,00

4 963,00

ks
ks
ks
ks

1
1
1
1

3 390,00
4 000,00
3 474,00
6 198,00

3 390,00
4 000,00
3 474,00
6 198,00

610,00

68 320,00

35 000,00

35 000,00

0,00

0,00

27 689,00

27 689,00

Protiľahlý výdaj
Inštalácia a sprevádzkovanie zariadenia
Kamerový systém a osvetlenie
Prestrešenie AVK
Generátor el.prúdu s el.štartérom
Kalibrácia nádrže
Ochranný zachytávač

ochranný zachy2
távač cca 112 m ,
2
610 €/m

m

ADBLUE

telemetria, meranie hladiny ADBLUE vrátane
signalizácie preplnenia

ks

2

Počet Cena/MJ/EUR Cenová ponuka

112

1

Systém ISMEN nie je ocenený
ADBLUE zariadenie

jednoproduktové s
objemom nádrže
3
do 2,5 m

Inflácia 5 %
Suma
Úver 7 %
Suma s úverom

ks

1

24 090,80
505 906,80
35 413,48
541 320,28
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B/ Cenová kalkulácia čerpacieho zariadenia OPCIA (40 m3) + ADBLUE a prídavného kontajnera (40 m3) bez DPH
Položka
Čerpacie zariadenie

Popis
jednoproduktové s
objemom nádrže
3
do 40 m

Protiľahlý výdaj
Inštalácia a sprevádzkovanie zariadenia
Kamerový systém a osvetlenie
Prestrešenie AVK
Generátor el.prúdu s el.štartérom
Kalibrácia nádrže

MJ Počet Cena/MJ/EUR Cenová ponuka
ks

1

320 136,00

320 136,00

ks
ks
ks
ks
ks
ks

1
1
1
1
1
1

8 646,00
4 963,00
3 390,00
4 000,00
3 474,00
6 198,00

8 646,00
4 963,00
3 390,00
4 000,00
3 474,00
6 198,00

610,00

68 320,00

35 000,00

35 000,00

0,00

0,00

Ochranný zachytávač

ochranný zachytá2
vač cca 112 m ,
2
610 €/m

m

ADBLUE

telemetria, meranie hladiny ADBLUE vrátane
signalizácie preplnenia

ks

2

112

1

Systém ISMEN nie je ocenený
ADBLUE zariadenie

Prídavný kontajner

jednoproduktové s
objemom nádrže
3
do 2,5 m
nádrž, prepojenie,
meranie hladiny,
modul plnenia,
kalibrácia a technológia plnenia

ks

1

27 689,00

27 689,00

ks

1

133 100,00

133 100,00

Inflácia 5 %
Suma
Úver 7 %

30 745,80
645 661,80
45 196,33

Suma s úverom

690 858,13
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Príloha č.3
ku Kúpnej zmluve
Zoznam dodávanej technickej dokumentácie

1. Všetky potrebné certifikáty podľa zákona č.157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. V prípadoch, kde vydanie takýchto certifikátov nie je z legislatívnych
dôvodov možné, budú dodané kalibračné listy. Tieto podklady musia byť dostatočné pre
uznanie systému ako fakturačného meradla.
2. Kompletná technická dokumentácia pre vykonanie všetkých požadovaných skúšok, pre udelenie osvedčení, rozhodnutí, povolení, pre udelenie súhlasu príslušného Obvodného úradu
životného prostredia na umiestňovanie, inštaláciu a prevádzku čerpacieho zariadenia (vo
vzťahu k vodám a ovzdušiu), pre vypracovanie havarijného plánu a pod.
3. Kompletná dokumentácia pre prevádzku, údržbu a opravy, pre pozáručný servis.
4. Technická dokumentácia (prevádzkový predpis) pracovných prostriedkov a pracovných postupov, ktoré sa používajú pri práci, musí obsahovať požiadavky podľa osobitných predpisov a požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pri ich výrobe, preprave, montáži, inštalácii, prevádzke, používaní, údržbe, oprave, rekonštrukcii a likvidácii.
Súčasťou technickej dokumentácie je aj návod na bezpečné používanie a údržbu a podmienky vykonávania kontrol a prehliadok.
5. Postup a kalibračné tabuľky potrebné pre inventarizáciu média v nádrži.
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Príloha č.4
ku Kúpnej zmluve

PROTOKOL
o komplexnom preskúšaní čerpacieho zariadenia

Odovzdal:

Zástupcovia predávajúceho:
Lokalita:
Odovzdané čerpacie zariadenie bolo komplexne preskúšané v čase
Od ..........................

do ...............................

V uvedenom intervale čerpalo naftu, ADBLUE ................... hnacích jednotiek radu .................
V sledovanom období sa
1. nevyskytli nedostatky,
2. vyskytli nasledovné nedostatky:
Nedostatky, ktoré neumožňujú prevádzku čerpacieho zariadenia:
Nedostatky, ktoré nemajú vplyv na užívanie a prevádzku :
Nedostatky odstránené dňa :

Prevzal:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Zástupcovia kupujúceho:

Čerpacie zariadenia bolo prevzaté po komplexnom preskúšaní v prevádzkyschopnom stave

V .......................... dňa ..................................
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Príloha č.5
ku Kúpnej zmluve
LICENČNÉ PODMIENKY
o využívaní práv k užívaniu softwaru ( licencie ) medzi autorom – dodávateľom, predávajúcim a kupujúcim - užívateľom softwarového produktu
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Príloha č.6
ku Kúpnej zmluve
PROTOKOL
o odovzdaní a prevzatí sprevádzkovaného funkčného čerpacieho zariadenia

Odovzdal:
Zástupcovia predávajúceho:

Lokalita:
Odovzdané čerpacie zariadenia obsahuje nasledovné súčasti (vybavenie):

Zoznam odovzdanej dokumentácie:
Kontrolná skúška vykonaná dňa:
Zistené nedostatky uvedené v protokole č.:.............. o komplexnom preskúšaní :
Nedostatky boli odstránené dňa:
Opakovaná skúška vykonaná dňa:
Prevzal:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Zástupcovia kupujúceho:
Čerpacie zariadenia bolo prevzaté v bezchybnom prevádzkyschopnom stave

V .......................... dňa ..................................
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Príloha č.7
ku Kúpnej zmluve

Zoznam subdodávateľov

Obchodné meno predávajúceho: PETROCard Czech, s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho: Čs. exilu 479/9, 708 00 Ostrava – Poruba, Česká
republika.
Na realizácii predmetu zákazky „Dodanie samoobslužných čerpacích zariadení na čerpanie
nafty a ADBLUE do ŽKV“ vyhlásenej obstarávateľom Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.,
Rožňavská 1, 832 72 Bratislava.
□ sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutoční predávajúci vlastnými kapacitami.

V Ostrave dňa:

..........................................
Ing. Leanka Spitzerová
Konateľ
PETROCard Czech, s.r.o.
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