
Dodatok č. 1 

zo dňa cccccccccc 

k 

 
RÁMCOVEJ ZMLUVE O DIELO č. 16913/1/2017-O8  

ZO DŇA cccccccccc 

 

UZAVRETEJ MEDZI 

 

ŽOS Vrútky a.s. 

IČO: 31 615 619, IČ DPH: SK2020433877 

 

A 

 

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 

IČO: 35 914 921    IČ DPH: SK2021920065 
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TENTO DODATOK Č. 1 ZO DŇA CCCCCCCCCC (ĎALEJ LEN „DODATOK Č. 1“) JE 
UZAVRETÝ MEDZI: 
 

(1) ŽOS Vrútky a.s., so sídlom Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrútky,zapísaná v obchodnom registri 

Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 225/L, konajúca: Ing. Michal Vereš – 

predseda predstavenstva a JUDr. Jana Buriková – podpredseda predstavenstva, IČO: 31 615 

619, DIČ: 2020433877, IČ DPH  SK2020433877, IBAN: cccccccccc cccccccccc, BIC: 

cccccccccc, účet vedený v: cccccccccc cccccccccc (ďalej len „Partner“) 

(2) Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., so sídlom Drieňová 24, 820 09 Bratislava, 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3496/B, 

konajúca: Ing. Roman Gono, predseda predstavenstva a Ing. Ľubomír Kuťka, člen 

predstavenstva, IČO: 35 914 921, DIČ: 2021920065, IČ DPH: SK2021920065, IBAN: cccccc 

cccccccccc cccccccccc, BIC: cccccccccc, účet vedený cccccccccccccccccccccccccccc 

(ďalej len „ZSSK CARGO“) 
 
 
(ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) 
 

Preambula 

 

Zmluvné strany uzavreli dňa cccccccccc Rámcovú zmluvu o dielo č. 16913/1/2017-O8 (ďalej len 

„Zmluva“), ktorej predmetom je záväzok Partnera vykonávať pre ZSSK CARGO Dielo – „opravy 

náhradných dielov železničných koľajových vozidiel – dvojkolí“ a záväzok ZSSK CARGO zaplatiť za 

poskytnuté Dielo Partnerovi dohodnutú Cenu. Zmluvné strany sa po vzájomnom rokovaní v súlade 

s bodom 16.4 Zmluvy, dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1, ktorým sa príslušné ustanovenia 

Zmluvy menia spôsobom ako je ustanovené v Článku II. tohto Dodatku č. 1. 

 

Článok I. 

Výkladové pravidlá 

1. Ak nie je v tomto Dodatku č. 1 uvedené inak, nasledujúce slová a/alebo slovné spojenia uvedené 

v Dodatku č. 1 s veľkým začiatočným písmenom majú v akomkoľvek gramatickom tvare význam, 

ktorý im pripisuje Zmluva. 

 

2. Tento Dodatok č. 1 sa bude vykladať v súlade s ustanoveniami Zmluvy. 

 

3. V prípade nejasností alebo rozporov medzi ustanoveniami Zmluvy a tohto Dodatku č. 1, majú 

prednosť ustanovenia tohto Dodatku č. 1. 

 

 

Článok II. 

Predmet Dodatku č. 1 

1. V článku 11. Zmluvy s názvom: „TRVANIE ZMLUVY“ sa znenie v bode 11.1. v celom rozsahu 
ruší a nahrádza sa nasledovným znením:   
 
„11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 48 
(štyridsaťosem) mesiacov odo dňa nadobudnutia jej platnosti.“ 
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2. V Prílohe č. 1 Zmluvy s názvom ,,Cenová a technická špecifikácia Predmetu plnenia“ sa rušia 
v celom rozsahu tabuľky opráv pre opravu dvojkolia „71673  Dvojkolie 428 86V 455.9.217.134.14-
50.55“: 

71673 Dvojkolie 428 86V 455.9.217.134.14-50.55 

 

Navrhovaný termín ukončenia opravy 1) 

Maximálny 
termín 

ukončenia 
opravy 2) 

Termín ukončenia opravy v základnom rozsahu (od doručenia 
objednávky a prevzatia celku k oprave) 

7 7 

Termín ukončenia opravy nad základný rozsah opravy dvojkolia (odo 
dňa doručenia zmenovej objednávky) 

14 14 

   

Operácia MJ 

Cena 
práce 

v € bez 
DPH 

Materiál 
v € bez 

DPH 

Cena 
celkom 
v € bez 
DPH 

Základný rozsah 
opravy vrátane 

dopravy z 
Distribučného 

skladu Žilina  do 
miesta opravy a 

späť  

1 

Vizuálna kontrola, kontrola mier 
a tolerancií (podľa V99/1 a uvedeného ZR 
v prílohe č. 2) 

1 dvojkolie 520,25 26,54 546,79 

2 Úplná defektoskopická kontrola 1 dvojkolie 53,98 20,71 74,69 

3 
Doprava z Distribučného skladu Žilina  do 
miesta opravy a späť 

1 dvojkolie xx xx  110 

Cena celkom za základný rozsah opravy 
vrátane dopravy z Distribučného skladu Žilina  
do miesta opravy a späť: 
(Spolu položky - Vizuálna kontrola..., Úplná 
defektoskopická kontrola, Doprava...) 

1 dvojkolie xx xx 731,68 

 

    

Operácia MJ 

Cena 
práce 

v € bez 
DPH 

Materiál 
v € bez 

DPH 

Cena 
celkom 
v € bez 
DPH 

Naviac práce  

1 

Výmena monoblokov (vrátane úpravy 
jazdného profilu a ďalšieho potrebného 
opracovania),  

1 dvojkolie 437,37 1574,84 2012,21 

2 Výmena nápravy (nová náprava),  1 dvojkolie 206,08 1498,55 1704,63 

3 
Výmena ložiskových krúžkov - vnútorné, 
vonkajšie (pár),  

1 dvojkolie 103,56 180,45 284,01 

4 
Výmena mangánových príložiek - bočné 
(8 ks),  

1 dvojkolie 73,96 10,6 84,56 

5 
Výmena mangánových príložiek - čelné 
(4 ks),  

1 dvojkolie 67,58 15,86 83,44 

6 Sústruženie drieku, sediel nápravy 1 dvojkolie 25,5 0,01 25,51 

7 Výmena oporných krúžkov,  1 dvojkolie 113,65 219,66 333,31 

8 Výmena ložísk,  1 dvojkolie 438,55 1264,64 1703,19 

9 
Oprava zvaru - bez výmeny príložky (1 
zvar),  

1 dvojkolie 8,5 3,24 11,74 

10 Tryskanie pôvodnej nápravy,  1 dvojkolie 29,33 8,27 37,6 

11 Odstránenie stred. jamky na náprave,  1 dvojkolie 21,26 0,01 21,27 

12 
Sústruženie vnútorného čela 
monoblokov,  

1 dvojkolie 29,76 0,01 29,77 

13 
Sústruženie vonkajšieho čela 
monoblokov  

1 dvojkolie 29,76 0,01 29,77 

14 Sústruženie jazdného profilu 1 dvojkolie 72,26 0,01 72,27 

Cena celkom za naviac práce: 
(položka č. 1 až 14 časti "Naviac práce") 

xx 1657,12 4776,16 6433,28 

Cena celkom bez DPH  : 
(Spolu - základný rozsah opravy vrátane dopravy a naviac práce) 

xx xx xx 7164,76 

 

    

Operácia MJ 

Cena 
práce 

v € bez 
DPH 

Materiál 
v € bez 

DPH 

Cena 
celkom 
v € bez 
DPH 

Navrhovaná cena za Nhod skutočne vynaloženej práce súvisiacej s 
opravou ND v EUR bez DPH  1 Nhod  xx xx 

36,00 
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a nahrádzajú sa nasledovne: 

 „71673         Dvojkolie 428 86V 455.9.217.134.14-50.55 
 

 

Navrhovaný 
termín 

ukončenia 
opravy 1) 

Maximálny 
termín 

ukončenia 
opravy 2) 

Termín ukončenia opravy v základnom rozsahu (od doručenia objednávky a prevzatia celku k oprave) 
14 14 

Termín ukončenia opravy nad základný rozsah opravy celku (odo dňa doručenia zmenovej objednávky) 
7 7 

 

    
Operácia MJ 

Cena práce 
v € bez 
DPH 

Materiál 
v € bez 
DPH 

Cena 
celkom 

v € bez DPH 

Základný 
rozsah 
opravy  

Vizuálna kontrola, kontrola mier a tolerancií: 

1 
dvojkolie 

xx xx xx 

1 
Kontrola hodnoty rozkolesia a porovnanie priemeru 
dvojkolia 

7,58 0 7,58 

2 Kontrola na uvoľnenie a posunutie kolies na náprave 4,74 0 4,74 

3 
Kontrola stavu opotrebenia jazdného obrysu a výskyt 
plochých miest a povrchových chýb jazdného obrysu 

4,74 0 4,74 

4 Kontrola hrúbky vencov celistvých kolies  3,48 0 3,48 

5 Kontrola stavu čapov, drážok, závitov a dier na náprave 5,93 0 5,93 

6 Meranie čapov nápravy  5,93 0 5,93 

7 Kontrola ložiskových krúžkov 4,74 0 4,74 

8 Kontrola oporných krúžkov 4,74 0 4,74 

9 Odstránenie pôvodnej náterovej látky monoblokov 81,53 0 81,53 

10 
Náter monoblokov tepelno-signalizačným emailom 
s termickým indikátorom pri prehriatí  

17,06 33,58 50,64 

11 Demontáž ložiskovej skrine  a ložísk 27,18 0 27,18 

12 Kontrola a meranie ložiskovej skrine  8,30 0 8,30 

13 Meranie vôle ložísk  7,11 0 7,11 

14 Montáž ložísk a ložiskovej skrine  23,70 0 23,70 

15 Náter napravy  16,43 5,40 21,83 

16 Montáž identifikačného štítka dvojkolia 7,11 0 7,11 

  
Vizuálna kontrola, kontrola mier a tolerancií spolu 

(položka č. 1 až č. 16): 
230,30 38,98 269,28 

Úplná detektoskopická kontrola: 

1 
dvojkolie 

Xx xx Xx 

17 
Nedeštruktívna ultrazvuková skúška nápravy 
dvojkolesia 

12,64 0,4 13,04 

18 Nedeštruktívna ultrazvuková skúška čapov  3,16 0,2 3,36 

19 
Nedeštruktívna ultrazvuková skúška jazdnej plochy 
a okolesníka 

3,16 0,2 3,36 

20 
Nedeštruktívna magnetická prášková skúška upínacej 
plochy dvojkolesia 

3,16 0,2  3,36 

  
Úplná detektoskopická kontrola spolu (položka č. 

17  až č. 20):   22,12    1  23,12    

Doprava z Distribučného skladu Žilina  do miesta opravy 
a späť 
(Za podmienky ucelenej dávky min. 10 ks dvojkolí)  

1 dávka xx xx xx 

Cena celkom za základný rozsah opravy  
(Spolu položky - Vizuálna kontrola..., Úplná defektoskopická 
kontrola...) 

1 
dvojkolie 

252,42 39,98 292,40 
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Operácia MJ 
Cena práce 
v € bez DPH 

Materiál 
v € bez 
DPH 

Cena 
celkom 
v € bez 
DPH 

Naviac 
práce  

1 
Výmena monoblokov (vrátane úpravy jazdného profilu 
a ďalšieho potrebného opracovania) 

1 dvojkolesie 
    469,26      1 000,00      1 469,26    

2 Výmena novej nápravy 1 dvojkolesie            0           700,00         700,00    

3 
Výmena ložiskových krúžkov - vnútorné, vonkajšie 
(pár) 

1 dvojkolesie 
           0         100,00         100,00    

4 Výmena mangánových príložiek - bočné (8 ks) 1 dvojkolesie      156,74             8,00         164,74    

5 Výmena mangánových príložiek - čelné (4 ks) 1 dvojkolesie       49,61           25,00           74,61    

6 Sústruženie drieku, sediel nápravy 1 dvojkolesie       49,61              0          49,61    

7 Výmena oporných krúžkov 1 dvojkolesie             0          305,15         305,15    

8 
Výmena ložísk 1 dvojkolesie 

            0          552,07    
                

552,07    

9 Oprava zvaru - bez výmeny príložky (1 zvar) 1 dvojkolesie         8,22    20,14              28,36    

10 Tryskanie pôvodnej nápravy 1 dvojkolesie       34,76    10,91             45,67    

11 Odstránenie stred. jamky na náprave 1 dvojkolesie       45,19                0             45,19    

12 Sústruženie vnútorného čela monoblokov 1 dvojkolesie       15,80                0             15,80    

13 Sústruženie vonkajšieho čela monoblokov 1 dvojkolesie       15,80                0             15,80    

14 Sústruženie jazdného profilu (1 dvojkolesie) 1 dvojkolesie       38,24             0        38,24 

 

Operácia MJ 
Cena práce 
v € bez DPH 

Materiál 
v € bez 
DPH 

Cena 
celkom 
v € bez 
DPH 

Navrhovaná cena za Nhod skutočne vynaloženej práce súvisiacej s 
opravou ND v EUR bez DPH  1 Nhod  xx xx 32,00 

 

  

Poznámka:  ZSSK CARGO požaduje pri opravách dvojkolesí dodávky nových náhradných dielov, pokiaľ sa 
zmluvné strany nedohodnú inak 
 
Navrhovaný termín ukončenia opravy 1) – Zadaný Partnerom a je uvedený v kalendárnych dňoch. 
Maximálny termín ukončenia opravy 2) – Je uvedený v kalendárnych dňoch. Ide o maximálny termín trvania  
opravy dvojkolia požadovaný ZSSK CARGO. 
V prípade nutnosti výmeny monoblokov ZSSK CARGO požaduje dodať monobloky na použitie LL klátikov. 
 
Lehota ukončenia opravy je stanovená do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia Objednávky ZSSK CARGO 
a dvojkolesia Partnerovi. V prípade opravy nad základný rozsah opravy (t.j. naviac práce) nebude lehota opravy 
plynúť počas odsúhlasovania upraveného rozsahu opravy ZSSK CARGO. Prerušená lehota opravy začne plynúť 
dňom doručenia ZSSK CARGO vystavenej Zmenovej Objednávky Partnerovi.“ 

 

 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania osobami oprávnenými konať v mene 

Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri 

zmlúv vedenom Úradom vlády SR podľa ust. § 47a odseku 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 5a ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov. 

 

2. Odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku č. 1 podľa ods.1 tohto článku sa Zmluva mení tak,  

      ako to vyplýva z ustanovení uvedených v Článku II. tohto Dodatku č. 1 a bude platiť a vykladať sa 

      v znení zmien uvedených v tomto Dodatku č. 1. Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom 
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      č. 1 dotknuté ostávajú naďalej v platnosti a v účinnosti bez zmien.  

 

3. Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v 2 (dvoch) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá 

Zmluvná strana obdrží po 1 (jednom) rovnopise. 

 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že majú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a ich zmluvná 

voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že tento Dodatok 

č. 1 uzatvorili na základe ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, ktorej prejav zachytený v obsahu 

tohto Dodatku č. 1 je dostatočne určitý a zrozumiteľný, tento Dodatok č. 1 uzatvorili 

dobromyseľne a v dobrej viere a neuzatvorili ho ani v omyle, ani pod nátlakom a ani v tiesni za 

nápadne nevýhodných podmienok, tento Dodatok č. 1 si prečítali, obsahu tohto Dodatku č. 1 

porozumeli a na znak súhlasu s obsahom tohto Dodatku č. 1 ho prostredníctvom osôb 

oprávnených konať v ich mene podpísali v deň, ktorý je uvedený na prvej strane Dodatku č. 1. 

 

                   nýuchádzač   

 

 

 

  

 Ing.  Roman Gono 

            predseda predstavenstva  

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 

  Ing. Michal Vereš 

         predseda predstavenstva  

    ŽOS Vrútky, a. s. 

  

 

 

 

  

 Ing. Ľubomír Kuťka 

 člen predstavenstva  

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 

       JUDr. Jana Buriková 

 podpredseda predstavenstva 

               ŽOS Vrútky, a. s.  

 

 

 


