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Dodatok č.1 

k Rámcovej dohode č. 4600005548/RKsZ/2021 revízne opravy R2 a  

neplánované opravy osobných vozňov radu Apeer, Bpeer 
 uzavretá v zmysle § 536  a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Dodatok č.1“) 

 

 

Čl.1. Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ: 

Obchodné meno:  Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.  

Sídlo:  Rožňavská 1, 832 72 Bratislava  3 

Právna forma:  akciová spoločnosť 

Registrácia:  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa,  

                                                         Vložka č.: 3497/B 

Štatutárny orgán:  Predstavenstvo 

Zástupcovia:  Ing. Roman Koreň, predseda predstavenstva 

   Ing. Lukáč Ján, podpredseda predstavenstva 

IČO:  35 914 939   

IČ DPH:  SK 20 219 200 76 

DIČ:    20 219 200 76 

Doplňujúce údaje k DPH:  Objednávateľ je platiteľom DPH.       

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s.       

IBAN:  SK25 0200 0000 0022 3530 4454 

SWIFT:  SUBASKBX 

(ďalej len „objednávateľ“ alebo „ZSSK“)  

 

a 

 

2. Zhotoviteľ:                              

Obchodné meno:   ŽOS Vrútky, a.s.    

Sídlo: Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrútky    

Právna forma: akciová spoločnosť  

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č. 225/L   

Štatutárny orgán: predstavenstvo  

Zástupcovia: Ing- Michal Vereš, predseda predstavenstva  

 JUDr. Jana Buriková, podpredseda predstavenstva  

IČO: 31 615 619  

IČ DPH: 2020433877 

DIČ: SK2020433877 

Doplňujúce údaje k DPH: Zhotoviteľ je platiteľom DPH. 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.   

Číslo účtu IBAN:                                  SK53 0900 0000 0000 6132 3516 

SWIFT: SUBASKBX  

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“) 
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Článok 2. Preambula 

 

1. Zmluvné strany na základe objednávateľom uskutočneného verejného obstarávania s názvom predmetu 

zákazky „R2 opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu ARpeer, WRReer, WRRmeer, BDsheer, 

Aeer, Beer, Apeer, Bpeer“ uzatvorili Rámcovú dohodu č. 4600005548/RKsZ/2021 na vykonávanie 

revíznych opravy R2 a neplánovaných opravy osobných vozňov radu Apeer, Bpeer  (ďalej len „Rámcová 

dohoda“), ktorej predmetom je na vykonávanie opráv osobných vozňov vyššie uvedeného radu (ďalej len 

„ŽKV“) patriacich objednávateľovi.  

2. Na základe ustanovenia § 18 odst. 1 písmeno e) zákona  č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvárajú tento dodatok č. 1 k Rámcovej dohode, ktorým sa menia 

vybrané položky v prílohe č. 2 Rámcovej dohody. 

3. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany deklarujú, že uzatvorením tohto dodatku sa žiadnym spôsobom 

nemení rozsah diela, jeho cena, lehota na jeho vykonanie a ani iné ustanovenia Zmluvy o dielo 

podstatným spôsobom. 

 

Článok 3. Predmet Dodatku 
 

1. Na základe dohody zmluvných strán sa v Prílohe č. 2 Rámcovej dohody „Doba opravy, rozsah prác / 

Cenník“  menia vybrané položky nasledovným spôsobom:  

• V časti B.2 „Cena za základný rozsah revíznej opravy R2 osobných vozňov radu Apeer, Bpeer“ sa 

vybrané položky v tabuľke menia nasledovným spôsobom: 

P. č. 
Celok, náhradný diel, 

súčiastka 
Činnosť 

Merná 
jednotka 

Počet 
Nh/ks/kg 

Cena  
bez DPH [ € ]   

49 Dvere vstupné 
skontrolovať, nastaviť, 
premazať, vyskúšať správny 
chod 

vozeň 20,02 718,72  

53 
Elektromagnetické 
ventily dverí 

Kontrola, pretesnenie vozeň 6,61 237,30  

74 
Ťahadlové 
ústrojenstvo 

demontáž, rozloženie, 
defektoskopia, namazanie, 
kontrola silembloku, montáž 

vozeň 20,44 733,80  

97 Tlaková brzda skúška po oprave podľa V 15/II vozeň 4,47 160,47  

103 Záchranná brzda 
kontrola, skúška lanka, 
zaplombovanie 

vozeň 2,55 91,55  

107 
Mechanická časť 
brzdy - kotúčovej 

demontáž, rozloženie, 
kontrola, namazanie, zloženie, 
montáž, nastavenie 

vozeň 17,02 611,02  

108 Ručná brzda 
rozložiť, namazať, nastaviť, 
zložiť 

vozeň 11,16 400,64  

118 Vykurovacie telesa premerať, preskúšať, vyčistiť vozeň 7,20 258,48  

135 El.kúrenie 
skúška kompletná (VN pevnosť, 
izolačný stav, ohmický odpor...) 
pred opravou a po oprave 

vozeň 29,35 1 053,67  

177 Vákuová toaleta 

demontáž, rozloženie, 
kontrola, zloženie, montáž, 
odvápnenie, funkčná skúška -
test 

vozeň 20,85 748,52  

217 Nápisy komplet výmena vozeň 20,21 725,54  

221 Interiér 
Čistenie a umývanie podľa V62, 
tepovanie 

vozeň 95,84 3 440,66 
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• V časti B.3 „Cena za súvisiace práce revíznej opravy R2 osobných vozňov radu Apeer, Bpeer“ sa 

vybrané položky tabuľky menia nasledovným spôsobom: 

P. č. 
Celok, náhradný diel, 
súčiastka 

Činnosť 
Merná 

jednotka 
Počet 

Nh/ks/kg 

Cena 

bez DPH [ € ] 

17 Skrutkovka výmena(áno-nie) 2 ks   526,28 

38 Akumulátory výmena(áno-nie) 1 sada   7 153,95 

45 Podlahová krytina výmena(áno-nie) vozeň   2 720,00 

51 Náter WC A+B 
vnútorný náter, tmelenie, 
sikovanie 

vozeň 39,85 1 430,62 

73 LAK I náter skrine, strechy vozeň 603,00 
21 647,70 

 

        Článok 4. Záverečné ustanovenia 

 

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR v zmysle § 47a 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. 

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že Dodatok č. 1 bude zverejnený 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 v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. 

3.  Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Rámcovej dohody. Ostatné ustanovenia Rámcovej dohody, 

nedotknuté Dodatkom č. 1 sa nemenia a ostávajú v platnosti a účinnosti. 

4.  Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 (tri) rovnopisy                  

a dodávateľ 1 (jeden) rovnopis. 

5.  Zmluvné strany potvrdzujú, že Dodatok č. 1 bol podpísaný slobodne, bez nátlaku a nie v tiesni, čo 

potvrdzujú zmluvné strany svojím podpisom. 

 

 

 

V Bratislave, dňa                                                                Vo Vrútkach, dňa 

 

 

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

         Ing. Roman Koreň                             Ing. Michal Vereš  

   predseda predstavenstva                                                                 predseda predstavenstva 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.                                                      ŽOS Vrútky, a.s. 

 

 

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

               Ing. Lukáč Ján                           JUDr. Jana   Buriková   

        podpredseda predstavenstva     podpredseda predstavenstva 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.                                                  ŽOS Vrútky, a.s. 


