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KÚPNA ZMLUVA č. 4600003581/US/2018 
NA DODANIE ELEKTRICKÝCH JEDNOTIEK 

 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. 
(Obchodný zákonník v platnom znení) 

  

medzi stranami 
 
Kupujúci: 

 

obchodné meno: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 
so sídlom: Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 
zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 3497/B 
v zastúpení: Mgr. Filip Hlubocký, predseda predstavenstva 

Ing. Karol Martinček, člen predstavenstva 
 

Osoby poverené rokovať 
vo veciach Zmluvy: Ing. Štefan Kuruc, riaditeľ Sekcie prípravy prevádzky 
vo veciach technických: Ing. Jozef Kutenič, vedúci oddelenia HKV 
IČO: 35914939 
IČ DPH: SK 2021920076 
DIČ: 2021920076 
číslo účtu: 2235304454/0200 Všeobecná úverová banka, a.s. Bratislava 
IBAN: SK 25 0200 0000 0022 3530 4454 

SWIFT:  SUBASKBX 
 

Predávajúci – skupina dodávateľov: ŠKODA TRANSPORTATION  a.s. a ŽOS Trnava, a.s.  
 

obchodné meno: ŠKODA TRANSPORTATION  a.s. 
so sídlom: Emila Škody 2922/1, 301 00 Plzeň, Česká republika  
v zastúpení: Ing. Jaromír Jelínek, obchodný riaditeľ jednajúci na základe splnomocnenia  
zapísaná: v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Plzni oddiel B, vložka č. 1491 
IČO / DIČ:  626 23 753 / DIČ:  CZ 626 23 753 
DIČ SK: spoločnosť bude registrovaná k DPH v SR 
 
obchodné meno: ŽOS Trnava, a.s.  
so sídlom: Koniarekova 19, Trnava 917 21, Slovenská republika 
v zastúpení: PhDr. Vladimír Poór, predseda predstavenstva 
 Ing. Miloš Kyselica, podpredseda predstavenstva  
zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 46/T 
IČO / DIČ:  34 108 513 / SK 2020392891 
IČ DPH: 2020392891 
 
Osoby poverené rokovať  
vo veciach Zmluvy:  Ing. Jaromír Jelínek, obchodný riaditeľ ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 
    Ing. Július Hudák, riaditeľ Divízie OV ŽOS Trnava 
vo veciach technických: Ing. Petr Soubusta, projektový manažér ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 
    Miroslav Petr, projektový manažér ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 
    Ing. Vladimír Chovanec, projektový manažér OV ŽOS Trnava 
 
Vedúci skupiny dodávateľov ŠKODA TRANSPORTATION,a.s. – Bankové spojenie:  
ČSOB – číslo účtu: 031 532 81/0300  Citibank – číslo účtu: 203 859 0201/2600 
IBAN:   CZ190300 1752 8100 1761 9213   IBAN: CZ43 2600 0000 0020 3859 0201 
BIC/SWIFT:CEKOCZPP     BIC/SWIFT: CITICZPX 
 
Česká spořitelna – číslo účtu: 2641 612/0800  Komerční banka – číslo účtu: 485 185 0247/0100 
IBAN:  CZ05 0800 0000 0000 0364 1612  IBAN: CZ81 0100 0000 0048 5185 0247 
BIC/SWIFT: GIBACZPX     BIC/SWIFT:  KOMBCZPPXXX 
 
Raiffeisenbank - číslo účtu: 107 300 3797/5500;  
IBAN: CZ62 5500 0000 0010 7300 3979;  
BIC/SWIFT: RZBCCZPP 
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1. ÚČEL KÚPNEJ ZMLUVY 
 

1.1. Kupujúci má zámer obnoviť svoj park železničných koľajových vozidiel pre osobnú dopravu, ktorý má byť 
jedným z prostriedkov efektívneho fungovania Kupujúceho na náročnom trhu prepravy osôb, v súlade 
s hlavnými cieľmi stratégie rozvoja Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., rešpektujúc najprísnejšie 
environmentálne požiadavky, s minimálnymi nepriaznivými vplyvmi na životné prostredie – čo sa týka 
predovšetkým emisií škodlivín spaľovacími motormi, produkcie znečisťovania ovzdušia, tvorby odpadov, 
znečisťovania pôdy a povrchových a podzemných vôd, hluku a vibrácií a obmedzí nehodovosť 
v dopravnej prevádzke.  

1.2. Kupujúci za týmto účelom zrealizoval verejné obstarávanie, v ktorom bol Predávajúci úspešný. 
Vzhľadom k tomu, že Predávajúci disponuje skúsenosťami v oblasti dodávky uvedených dráhových 
vozidiel a bol úspešný v zrealizovanom verejnom obstarávaní, uzatvárajú zmluvné strany túto Kúpnu 
zmluvu.  

1.3. Kupujúci má zámer obnoviť, resp. inovovať časť svojho parku železničných koľajových vozidiel pre 
osobnú dopravu z prostriedkov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020, Prioritnej 
osi č. 1. (Kohézny fond) a to realizáciou Projektu Obnova vozového parku ŽKV (ďalej len „Projekt“) 
z prostriedkov nenávratného finančného príspevku zo zdrojov Kohézneho fondu, zo štátneho rozpočtu 
a z vlastných prostriedkov Kupujúceho. V tejto súvislosti sa Predávajúci predovšetkým zaväzuje vyvinúť 
maximálne možné úsilie, ktoré bude užitočné na to, aby mohol Kupujúci riadne a včas plniť svoje 
povinnosti uložené pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zmluvnou dokumentáciou, ktorou 
sa spravuje, resp. bude spravovať poskytnutie nenávratného finančného príspevku Kupujúcemu v 
zmysle tohto bodu Zmluvy, a to vrátane akýchkoľvek a všetkých neskorších zmien takejto zmluvnej 
dokumentácie. 

V rámci súčinnosti predpokladanej podľa tohto bodu sa však Predávajúci zaväzuje plniť povinnosti podľa 
bodov 10.5. a 10.11. až 10.13. tejto Zmluvy a takých ktoré sa týkajú predovšetkým: 

1.3.1. súčinnosti pri monitoringu práce  

(a) preukázanie, že k plneniu predmetu Zmluvy došlo a uhradené sumy zodpovedajú vecnému plneniu, 
ktoré je v súlade s dokumentáciou a rozpočtom, 

(b) rozsah a forma monitoringu vyplynie z riadiacich dokumentov RO a zo Zmluvy o poskytnutí NFP 
(Kupujúci si uplatní právo vykonávať kontroly u výrobcu, požadovať písomné reporty vo forme e-
mailových správ o súpise vykonaných prác, dotazníky, resp. žiadosti o vysvetlenie v posune 
plánovaného harmonogramu prác a pod.), 

1.3.2. súčinnosti pri vystavovaní účtovných a daňových dokladov alebo iných dokumentov vzťahujúcich sa 
k Projektu (dohody o formálnej stránke faktúr, preberacích protokolov, zápisov o umiestnení znakov 
EÚ na dokladoch a zhotovených ŽKV a pod.), 

1.3.3. súčinnosti pri optimálnom riešení dizajnu exteriéru a interiéru Dráhových vozidiel. 

 

2. DEFINÍCIE POJMOV A POUŽITÉ SKRATKY 
 

2.1. Dojednáva sa, že ďalej uvedené pojmy budú mať v celom texte tejto Zmluvy č. 4600003581/US/2018 
ten význam, ktorý je pri nich uvedený, pokiaľ zmluvnými stranami nebude v texte tejto Zmluvy výslovne 
dohodnuté niečo iné. Platí pritom, že pokiaľ zmluvnými stranami nebude v texte tejto Zmluvy č. 
4600003581/US/2018 výslovne dohodnuté niečo iné, ďalej uvedené významy predmetných pojmov budú 
platiť rovnako pre všetky gramatické tvary týchto pojmov, a to bez ohľadu na skutočnosť, či sa tieto 
pojmy použijú so začiatočným písmenom veľkým alebo malým.  

2.1.1. Zmluva je táto Kúpna zmluva na dodanie elektrických jednotiek č. 4600003581/US/2018 vrátane jej 
príloh, a to všetko v znení akýchkoľvek neskorších zmien a doplnení tejto Kúpnej zmluvy, pokiaľ 
budú tieto zmeny a doplnenia vykonané spôsobom predpokladaným a dovoleným touto Kúpnou 
zmluvou. 

2.1.2. Obchodný zákonník je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien 
a doplnení. 

2.1.3. Občiansky zákonník je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien 
a doplnení. 
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2.1.4. Zákon o dráhach je zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších zmien a doplnení. 

2.1.5. Zákon o doprave na dráhach je zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších 
zmien a doplnení, 

2.1.6. Zákon o DPH je zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších zmien 
a doplnení. 

2.1.7. Zákon o cenách je zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnení. 

2.1.8. Zákon o verejnom obstarávaní je zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnení. 

2.1.9. Dopravný poriadok je vyhláška Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií SR č. 351/2010 Z. z., 
ktorou sa vydáva dopravný poriadok dráh v znení Vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR č. 12/2012 Z. z., v znení neskorších zmien a doplnení.  

2.1.10. Dráhové vozidlo je vozidlo, ktoré jazdí po železničnej dopravnej ceste, a to buď samostatne alebo 
zoradené do súpravy zloženej z koľajových vozidiel.  

2.1.11. Meracie zariadenie MSE je zariadenie, ktorého schéma je uvedená v Prílohe č. 1A k tejto Zmluve. 

2.1.12. Dvojsystémová elektrická jednotka alebo EJ je ucelená súprava dráhových vozidiel v zložení 
podľa Prílohy č. 1. 

Súčasťou EJ podľa tejto Zmluvy nie je Meracie zariadenie MSE.  

Ak nie je v Zmluve osobitne uvedené inak, podmienky určené pre EJ sa vzťahujú na EJ 220 aj na 
EJ 300. 

2.1.13. EJ 220 je EJ s kapacitou minimálne 220 sediacich cestujúcich. EJ 220 podľa tejto Zmluvy musia 
byť vyhotovené v identickom technickom prevedení. Teda musia byť na všetky EJ 220 použité 
komponenty rovnakého druhu, výrobcu a typu komponentu, ako na prvom EJ 220 dodanom podľa 
tejto Zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nehodnú inak. 

2.1.14. EJ 300 je EJ s kapacitou minimálne 300 sediacich cestujúcich. EJ 300 podľa tejto Zmluvy musia 
byť vyhotovené v identickom technickom prevedení. Teda musia byť na všetky EJ 300 použité 
komponenty rovnakého druhu, výrobcu a typu komponentu, ako na prvom EJ 300 dodanom podľa 
tejto Zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nehodnú inak. 

2.1.15. Stavba hrubej skrine vozňa je pozváraná, resp. iným spôsobom, ktorý bude schválený Kupujúcim, 
zhotovená konštrukcia skrine Dráhového vozidla, ktorá je pripravená na montáž interiéru, 
elektrických a ostatných zariadení vozidla. Pred ich montážou musia byť skontrolované základné 
rozmery konštrukcie skrine, ako aj ostatné predpísané technologické kontroly stavby hrubej skrine 
vozňa (napr. defektoskopické kontroly zvarov a pod.).  

2.1.16. Dopravný úrad alebo DU je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť 
dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva a vnútrozemskej plavby zriadeným podľa § 8 zákona 
č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a 
Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2.1.17. Trate ŽSR znamenajú železničnú dopravnú cestu v zmysle § 24 Zákona č. 258/1993 Z. z. o ŽSR 
v znení neskorších predpisov, a to na území celej Slovenskej republiky, ktorá je v správe subjektu 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, so sídlom Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 
31 364 501, zapísanom v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I v odd. Po, vl. č.: 312/B 
a ktorá je určená na pohyb dráhových vozidiel, vrátane pevných zariadení potrebných na 
zabezpečenie pohybu dráhových vozidiel pri dosiahnutí bezpečnosti a plynulosti pohybu po dráhe.  

2.1.18. Medzinárodná železničná únia alebo UIC (Union Internationale de Chemins de Fer) je 
medzinárodná železničná organizácia so sídlom v Paríži založená 17. októbra 1922. 

2.1.19. Typ dráhového vozidla je podľa ustanovenia § 89 dopravného poriadku jeho určenie 
rozhodujúcimi parametrami určujúcimi vlastnosti a použitie vozidla; sú to najmä rad vozidla a jeho 
určenie, maximálna rýchlosť, rozchod a výkon. Typ Dráhového vozidla musí byť schválený podľa 
ustanovenia § 21 zákona o dráhach. 
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2.1.20. Povolenie na prevádzku je povolenie na uvedenie železničného vozidla do prevádzky vydané 
Dopravným úradom v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších zmien a doplnení. 

2.1.21. Diagnostické zariadenie je zariadenie podľa Prílohy č. 12. 

2.1.22. Udržiavacie náklady sú náklady na údržbu (opravy) a prevádzku EJ po dobu životného cyklu 
jednej EJ. Podrobnosti výpočtu a určenia Udržiavacích nákladov sú uvedené v Prílohe č. 13.  

2.1.23. Deň uzavretia zmluvy je deň uzavretia a podpísania tejto Zmluvy všetkými zmluvnými stranami, 
uvedený v závere tejto Zmluvy pri podpisoch zmluvných strán. 

2.1.24. Deň je kalendárny deň, pokiaľ v tejto Zmluve nie je výslovne uvedené niečo iné. 

2.1.25. TSI alebo technické špecifikácie interoperability sú smernice Európskej Únie upravujúce 
interoperabilitu transeurópskeho železničného systému. 

2.1.26. Certifikačný orgán alebo CO je národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt 
verejnej správy určený členským štátom za účelom certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu 
zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného 
riadenia, vypracovanie účtov, certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu prijímateľov pred 
zaslaním Európskej komisií, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, 
príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí 
a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre 
jednotlivé programy. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu 
Ministerstvo financií SR. 

2.1.27. Platobná jednotka alebo PJ je ústredný orgán štátnej správy, určený vládou SR alebo agentúra, 
zodpovedný za prevod prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie prijímateľovi. 
Platobnú jednotku určuje vláda SR. 

2.1.28. Riadiaci orgán alebo RO je národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci určený 
členským štátom Európskej únie, ktorý je určený na realizáciu programu a zodpovedá za riadenie 
programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia. Riadiaci orgán pre Operačný 
program Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej 
republiky. 

2.1.29. Opcia predstavuje právo Kupujúceho na uzavretie budúcej kúpnej zmluvy v súlade s ustanovením 
§ 289 a nasl. Obchodného zákonníka, predmetom ktorej bude dodanie elektrických jednotiek (EJ) 
v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve, najmä v ustanoveniach článku 17 tejto Zmluvy, 
ktorému (tomuto právu Kupujúceho) zodpovedá povinnosť Predávajúceho uzavrieť takúto budúcu 
kúpnu zmluvu v prípade uplatnenia tohto práva zo strany Kupujúceho spôsobom uvedeným v tejto 
Zmluve; platí pritom, že Kupujúci je právo Opcie oprávnený využiť a žiadne z ustanovení tejto 
Zmluvy nemožno vykladať tak, že Kupujúci má právo Opcie aj povinnosť využiť. 

2.1.30. Skupinou predávajúceho sa rozumie skupina osôb tvorená Predávajúcim a všetkými osobami, 
ktoré sú v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka ovládané Predávajúcim, a 
všetkými osobami, ktoré v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka ovládajú 
Predávajúceho. 

2.1.31. Subdodávateľom sa rozumie hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s Predávajúcim 
odplatnú zmluvu na plnenie určitej Predmetu Zmluvy. 

2.2. Pokiaľ po uzavretí tejto Zmluvy bude niektorá zo zmluvných strán vykonávať akýkoľvek právny úkon 
s touto Zmluvou súvisiaci, prípadne vykonávať práva alebo plniť povinnosti podľa tejto Zmluvy, pričom 
dôjde k zmene právnych predpisov, pravidiel a noriem definovaných v bode 2.1. tejto Zmluvy, postupuje 
sa podľa predpisov účinných v čase vykonania takéhoto právneho úkonu, resp. vykonania práva alebo 
plnenia povinnosti. 

2.3. Pokiaľ je v bode 2.1. tejto Zmluvy, alebo v jej ďalšom texte dohodnuté, že okrem definícií uvedených 
vyššie, v ustanoveniach bodu 2.1. tejto Zmluvy, zmluvné strany definujú pojmy použitím definičnej 
skratky, bude v takomto prípade príslušnému pojmu patriť význam vyplývajúci z textu, na ktorý príslušná 
definičná skratka nadväzuje a na ktorý sa bez akýchkoľvek pochybností vzťahuje. Aj v tomto prípade 
platí, pokiaľ zmluvnými stranami nebude v texte tejto Zmluvy výslovne dohodnuté niečo iné, že významy 
takto zadefinovaných pojmov budú platiť rovnako pre všetky gramatické tvary týchto pojmov, a to bez 
ohľadu na skutočnosť, či sa tieto pojmy použijú so začiatočným písmenom veľkým alebo malým. 
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2.4. Lehoty určené v tejto zmluve podľa mesiacov sa počítajú podľa ustanovenia § 122 ods. 2 a 3 
Občianskeho zákonníka tak, že koniec lehoty určenej podľa mesiacov pripadá na deň, ktorý sa číslom 
zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína. Ak nie je takýto deň v poslednom 
mesiaci, pripadne koniec lehoty na jeho posledný deň. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, 
nedeľu alebo sviatok a akákoľvek povinnosť podľa tejto zmluvy je splnená alebo právo vykonané 
najbližší nasledujúci pracovný deň, zmluvné strany sa dohodli, že takéto plnenie povinnosti alebo výkon 
práva sú považované za vykonané včas, v dohodnutej lehote.  

 

3. PREDMET ZMLUVY A ZÁKLADNÉ POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO A KUPUJÚCEHO 

3.1. Predmet Zmluvy  

3.1.1. Predávajúci sa touto Zmluvou a za podmienok v nej dohodnutých zaväzuje dodať Kupujúcemu 
elektrické jednotky podľa bodu 3.2.1.(a) a 3.2.1. (b) tejto Zmluvy.  

3.1.2. Predávajúci sa zároveň touto Zmluvou zaväzuje dodať Kupujúcemu technickú dokumentáciu podľa 
bodu 3.2.1.(c) tejto Zmluvy, dodať Kupujúcemu Diagnostické zariadenia podľa bodu 3.2.1. (d) 
Zmluvy, vykonať skúšky dodávaného predmetu zmluvy podľa bodu 3.2.2.(a) tejto Zmluvy, zaškoliť 
zamestnancov Kupujúceho podľa bodov 3.2.2.(b) a 3.2.2.(c) tejto Zmluvy, namontovať na každé EJ 
Meracie zariadenie MSE podľa bodu 3.2.2 (d).  

3.1.3. Predávajúci sa zároveň touto Zmluvou zaväzuje previesť na Kupujúceho vlastnícke práva 
k dodaným veciam podľa bodu 3.2.1.(a) a 3.2.1.(b) tejto Zmluvy za podmienok touto Zmluvou 
určených.  

3.1.4. Kupujúci sa touto zmluvou zaväzuje prevziať predmet Zmluvy v množstve dohodnutom podľa bodu 
3.2.1.(a) a 3.2.1.(b) tejto Zmluvy a v termínoch podľa článku 4 tejto Zmluvy a zaplatiť 
Predávajúcemu kúpnu cenu podľa článku 6 tejto Zmluvy.  

3.1.5. Pokiaľ si Kupujúci uplatní Opciu podľa tejto Zmluvy, musí tak urobiť Oznámením o uplatnení Opcie, 
tak ako je toto definované v článku 17 tejto Zmluvy. Pre zamedzenie pochybností, Kupujúci je 
oprávnený (nie povinný) uplatniť Opciu na kúpu akéhokoľvek počtu EJ aj opakovane za podmienok 
uvedených v článku 17 Zmluvy najneskôr do 31. 12. 2019. 

3.2. Základné povinnosti Predávajúceho  

3.2.1. Predávajúci sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje dodať Kupujúcemu: 

(a) 8 (slovom osem) kusov dvojsystémových elektrických jednotiek pre minimálne 220 sediacich 
cestujúcich (EJ 220), a v prípade uplatnenia Opcie Kupujúcim aj ďalšie EJ 220 podľa podmienok 
uvedených v článku 17 tejto Zmluvy, a to všetko v súlade s podrobnou špecifikáciou predmetných EJ 
220 uvedenou v Prílohe č. 1 k tejto Zmluve; farebné riešenie interiéru a farebné riešenie exteriéru EJ 
220, určených na dodanie Kupujúcemu, bude Kupujúcim spresnené v priebehu dodávania týchto 
dráhových vozidiel za podmienok určených v bode 10.10. tejto Zmluvy. 
 

(b) 2 (slovom dva) kusy dvojsystémových elektrických jednotiek pre minimálne 300 sediacich 
cestujúcich (EJ 300), a v prípade uplatnenia Opcie Kupujúcim aj ďalšie EJ 300 podľa podmienok 
uvedených v článku 17 tejto Zmluvy a to všetko v súlade s podrobnou špecifikáciou predmetných EJ 300 
uvedenou v Prílohe č. 1 k tejto Zmluve; farebné riešenie interiéru a farebné riešenie exteriéru EJ 300, 
určených na dodanie Kupujúcemu, bude Kupujúcim spresnené v priebehu dodávania týchto dráhových 
vozidiel za podmienok určených v bode 10.10. tejto Zmluvy. 

(c) kompletnú sprievodnú technickú dokumentáciu týkajúcu sa dráhových vozidiel podľa bodu 3.2.1.(a) 
a 3.2.1. (b) tejto Zmluvy v rozsahu podľa Prílohy č. 3 k tejto Zmluve, tvoriacej neoddeliteľnú súčasť 
Zmluvy, a to v listinnom ako aj v elektronickom vyhotovení. Uvedená dokumentácia musí byť 
spracovaná v slovenskom jazyku. 
 

(d) Diagnostické zariadenia podľa Prílohy č. 12 k tejto Zmluve. 
 

3.2.2. Predávajúci sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje vykonať na svoje náklady: 
  

(a) Technicko-bezpečnostnú skúšku všetkých EJ, určených na dodanie Kupujúcemu podľa tejto Zmluvy, a to 
podľa ustanovení § 23 zákona o dráhach, § 92 dopravného poriadku a ostatných aplikovateľných 
všeobecne a individuálne záväzných právnych noriem upravujúcich dodanie a prevádzku určených 
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dráhových vozidiel dodaných Kupujúcemu na základe tejto Zmluvy. Technicko–bezpečnostná skúška 
musí byť vykonaná pred odovzdaním dráhových vozidiel podľa tejto Zmluvy Kupujúcemu v súlade s 
vyššie uvedenými právnymi normami, pričom musí byť vykonaná úspešne, t. j. tak, aby všetky EJ vcelku, 
ako aj všetky dráhové vozidlá, ktoré sú súčasťou každej EJ určenej na dodanie Kupujúcemu podľa tejto 
Zmluvy v plnom rozsahu vyhovovali súvisiacej výrobnej dokumentácii a podmienkam prevádzky na 
dráhe, boli funkčné a zaručovali trvalú bezpečnú prevádzku. Súčasťou vykonania Technicko – 
bezpečnostnej skúšky podľa tohto bodu sa pre účely tejto Zmluvy rozumie i zabezpečenie Povolenia na 
prevádzku každej EJ, ktoré vydáva Dopravný úrad v zmysle Zákona o dráhach a Dopravného poriadku. 
 

(b) Zaškolenie 56 zamestnancov Kupujúceho na obsluhu dodaných EJ podľa tejto Zmluvy a podľa programu 
zaškolenia uvedeného v Prílohe č. 8 k tejto Zmluve, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. 
 

(c) Zaškolenie 24 zamestnancov Kupujúceho vykonávajúcich údržbu a opravy, na údržbu a opravy dodaných 
EJ podľa tejto Zmluvy a podľa programu zaškolenia uvedeného v Prílohe č. 8 k tejto Zmluve, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. 
 

(d) Namontovať na každé EJ Meracie zariadenie MSE tak, aby bolo funkčné. 
 

3.2.3. Predávajúci podpisom tejto Zmluvy garantuje Kupujúcemu, že kilometrické prebehy jednotlivých 
udržiavacích stupňov a potrebné opravy uvedené v Prílohe č. 7 k tejto Zmluve, tvoriacej neoddeliteľnú 
súčasť Zmluvy, budú postačujúce pre spoľahlivú a bezpečnú prevádzku dodaných EJ. 
 

3.2.4. Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť Kupujúcemu na jeho požiadanie akýkoľvek náhradný diel potrebný 
pre EJ zakúpené podľa tejto Zmluvy, a to po dobu desať rokov od dňa odovzdania posledného EJ 
dodaného podľa tejto Zmluvy Kupujúcemu. Poskytnutie náhradného dielu Kupujúcemu bude predmetom 
samostatnej Kúpnej zmluvy. Predávajúci poskytne na tento náhradný diel záruku v dĺžke minimálne 
dvoch rokov, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Dodacia doba náhradného dielu bude 
maximálne 9 mesiacov od dňa písomného požiadania Predávajúceho Kupujúcim. Návrh kúpnej zmluvy 
na náhradný diel je Predávajúci povinný zaslať kupujúcemu najneskôr do jedného mesiaca od dňa 
písomného požiadania o náhradný diel. V prípade, ak z dôvodu na strane dodávateľa Predávajúceho, 
ktorý nie je členom Skupiny predávajúceho, preukázateľne nie je možné dodanie náhradného 
dielu v lehote podľa tohto bodu, je možné dohodnúť aj dlhšiu lehotu dodania, najviac však 18 
mesiacov. Predávajúci berie na vedomie, že Kupujúci pred uplatnením práva podľa tohto bodu je 
povinný realizovať výber zmluvného partnera postupmi podľa platného Zákona o verejnom obstarávaní. 
 

3.2.5. Kupujúci si vyhradzuje právo účasti vlastných zamestnancov pri odstraňovaní reklamovaných závad 
priamo v mieste výkonu opravy. Kupujúci zašle žiadosť o účasť vlastných zamestnancov pri odstraňovaní 
reklamovaných závad formou e-mailu Predávajúcemu, ktorý na túto žiadosť odpovie formou e-mailu na 
adresu odosielateľa a tým potvrdí danú žiadosť. Predávajúci v odpovedi na žiadosť určí termín vykonania 
záručnej opravy. 
 

3.2.6. Kupujúci požaduje dodanie EJ bez zariadenia ETCS. Predávajúci sa však zaväzuje Kupujúcemu 
poskytnúť akúkoľvek súčinnosť, ktorú je možné považovať za užitočnú za účelom modernizácie 
dodaných EJ prostredníctvom inštalácie zariadenia ETCS, v prípade ak o túto (modernizáciu) bude mať 
Kupujúci záujem. Najmä, ale nielen, sa Predávajúci zaväzuje poskytnúť bezodkladne akúkoľvek potrebnú 
technickú dokumentáciu a vysvetľujúce informácie. Súčasne sa Predávajúci zaväzuje poskytnúť 
stanovisko k spôsobu montáže zariadenia ETCS na EJ tak, aby nebola dotknutá záruka za dodané EJ.  
 

V prípade inštalácie ETCS počas výroby EJ podľa tejto Zmluvy, nesmie poskytnutie súčinnosti 
neprimeraným spôsobom obmedzovať Predávajúceho v tejto výrobe (EJ). 
 

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa dojednáva, že cena za poskytnutie dokumentácie  
a súčinnosti podľa tohto bodu je zahrnutá v cene za každé dodané EJ. Predávajúci berie na vedomie, 
že zmluva na inštaláciu ETCS bude uzavretá postupmi podľa platného Zákona o verejnom obstarávaní. 

4. SPÔSOB A TERMÍNY DODANIA PREDMETU ZMLUVY 
 

4.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy a vykonať všetky činnosti podľa bodu 3.2. tejto Zmluvy 
vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v rozsahu, kvalite a v termínoch dohodnutých v tejto 
Zmluve. 
 

4.2. Kupujúci sa zaväzuje dodať Predávajúcemu Meracie zariadenie MSE na základe harmonogramu, ktorý 
si zmluvné strany dohodnú po podpise Zmluvy na dodanie Meracieho zariadenia MSE.  

4.3. Každé dráhové vozidlo dodané podľa tejto Zmluvy bude u Predávajúceho zhotovované v dvoch 
nasledujúcich etapách: 
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4.3.1. ukončenie stavby hrubej skrine vozňa, 

4.3.2. odovzdanie elektrickej jednotky (EJ).  

4.4. Záväzné termíny na ukončenie každej etapy pre dodanie každého jednotlivého EJ sú určené Kupujúcim 
v Prílohe č. 9, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. Príloha č. 9 rovnako ustanovuje záväzné 
termíny ukončenia stavieb hrubých skríň vozidiel podľa bodov 4.5.1 až 4.5.10 tejto Zmluvy. Za 
dohodnutý deň ukončenia príslušnej hrubej skrine vozňa/EJ podľa ktoréhokoľvek ustanovenia tejto 
zmluvy, ako aj jej prílohy, sa považuje 15. deň mesiaca uvedeného v Prílohe č. 9 tejto Zmluvy.  

Predávajúci je oprávnený ukončiť príslušnú hrubú skriňu vozňa/EJ predčasne výlučne na základe 
predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho. Predávajúci je oprávnený požiadať Kupujúceho 
o predčasné ukončenie minimálne 30 dní pred dňom plánovaného predčasného ukončenia. V žiadosti je 
Predávajúci povinný uviesť požadovaný skorší dátum ukončenia. V prípade skoršieho ukončenia hrubej 
skrine vozňa, je Predávajúci povinný dodať skôr aj príslušné EJ, ktorého hrubá skriňa 
bola ukončená skôr, a to skôr o rovnaký počet dní o ktorý bola skôr ukončená hrubá skriňa vozňa. 
Kupujúci nie je povinný súhlasiť s predčasným ukončením hrubej skrine vozňa. 

4.5. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu dojednané EJ samostatne v nasledujúcich termínoch: 

4.5.1. Ako prvú v poradí je Predávajúci povinný odovzdať EJ 220 ako celok Kupujúcemu v 24. mesiaci 
od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Dráhové vozidlá tvoriace EJ podľa tohto bodu Zmluvy 
musia byť ako typ v čase odovzdávania tejto EJ schválené rozhodnutím schvaľovacieho orgánu 
v zmysle § 21 Zákona o dráhach. Pred odovzdaním predmetnej jednotky je Predávajúci povinný 
zabezpečiť vykonanie technicko-bezpečnostnej skúšky jednotky a vydanie povolenia na prevádzku, 
a to podľa bodu 3.2.2.(a) tejto Zmluvy. 

4.5.2. Ako druhú v poradí je Predávajúci povinný odovzdať EJ 220 ako celok Kupujúcemu v 24. mesiaci 
od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Dráhové vozidlá tvoriace EJ podľa tohto bodu Zmluvy 
musia byť ako typ v čase odovzdávania tejto EJ schválené rozhodnutím schvaľovacieho orgánu 
v zmysle § 21 Zákona o dráhach. Pred odovzdaním predmetnej jednotky je Predávajúci povinný 
zabezpečiť vykonanie technicko-bezpečnostnej skúšky jednotky a vydanie povolenia na prevádzku, 
a to podľa bodu 3.2.2.(a) tejto Zmluvy. 

4.5.3. Ako tretiu v poradí je Predávajúci povinný odovzdať EJ 220 ako celok Kupujúcemu v 25. mesiaci 
od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Dráhové vozidlá tvoriace EJ podľa tohto bodu Zmluvy 
musia byť ako typ v čase odovzdávania tejto EJ schválené rozhodnutím schvaľovacieho orgánu 
v zmysle § 21 Zákona o dráhach. Pred odovzdaním predmetnej jednotky je Predávajúci povinný 
zabezpečiť vykonanie technicko-bezpečnostnej skúšky jednotky a vydanie povolenia na prevádzku, 
a to podľa bodu 3.2.2.(a) tejto Zmluvy. 

4.5.4. Ako štvrtú v poradí je Predávajúci povinný odovzdať EJ 220 ako celok Kupujúcemu v 26. mesiaci 
od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Dráhové vozidlá tvoriace EJ podľa tohto bodu Zmluvy 
musia byť ako typ v čase odovzdávania tejto EJ schválené rozhodnutím schvaľovacieho orgánu 
v zmysle § 21 Zákona o dráhach. Pred odovzdaním predmetnej jednotky je Predávajúci povinný 
zabezpečiť vykonanie technicko-bezpečnostnej skúšky jednotky a vydanie povolenia na prevádzku, 
a to podľa bodu 3.2.2.(a) tejto Zmluvy. 

4.5.5. Ako piatu v poradí je Predávajúci povinný odovzdať EJ 220 ako celok Kupujúcemu v 27. mesiaci 
od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Dráhové vozidlá tvoriace EJ podľa tohto bodu Zmluvy 
musia byť ako typ v čase odovzdávania tejto EJ schválené rozhodnutím schvaľovacieho orgánu 
v zmysle § 21 Zákona o dráhach. Pred odovzdaním predmetnej jednotky je Predávajúci povinný 
zabezpečiť vykonanie technicko-bezpečnostnej skúšky jednotky a vydanie povolenia na prevádzku, 
a to podľa bodu 3.2.2.(a) tejto Zmluvy. 

4.5.6. Ako šiestu v poradí je Predávajúci povinný odovzdať EJ 220 ako celok Kupujúcemu v 28. mesiaci 
od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Dráhové vozidlá tvoriace EJ podľa tohto bodu Zmluvy 
musia byť ako typ v čase odovzdávania tejto EJ schválené rozhodnutím schvaľovacieho orgánu 
v zmysle § 21 Zákona o dráhach. Pred odovzdaním predmetnej jednotky je Predávajúci povinný 
zabezpečiť vykonanie technicko-bezpečnostnej skúšky jednotky a vydanie povolenia na prevádzku, 
a to podľa bodu 3.2.2.(a) tejto Zmluvy. 

4.5.7. Ako siedmu v poradí je Predávajúci povinný odovzdať EJ 220 ako celok Kupujúcemu v 29. mesiaci 
od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Dráhové vozidlá tvoriace EJ podľa tohto bodu Zmluvy 
musia byť ako typ v čase odovzdávania tejto EJ schválené rozhodnutím schvaľovacieho orgánu  
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4.5.8. v zmysle § 21 Zákona o dráhach. Pred odovzdaním predmetnej jednotky je Predávajúci povinný 
zabezpečiť vykonanie technicko-bezpečnostnej skúšky jednotky a vydanie povolenia na prevádzku, 
a to podľa bodu 3.2.2.(a) tejto Zmluvy. 

4.5.9. Ako ôsmu v poradí je Predávajúci povinný odovzdať EJ 220 ako celok Kupujúcemu v 30. mesiaci 
od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Dráhové vozidlá tvoriace EJ podľa tohto bodu Zmluvy 
musia byť ako typ v čase odovzdávania tejto EJ schválené rozhodnutím schvaľovacieho orgánu 
v zmysle § 21 Zákona o dráhach. Pred odovzdaním predmetnej jednotky je Predávajúci povinný 
zabezpečiť vykonanie technicko-bezpečnostnej skúšky jednotky a vydanie povolenia na prevádzku, 
a to podľa bodu 3.2.2.(a) tejto Zmluvy. 

4.5.10. Ako deviatu v poradí je Predávajúci povinný odovzdať EJ 300 ako celok Kupujúcemu v 31. mesiaci 
od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Dráhové vozidlá tvoriace EJ podľa tohto bodu Zmluvy 
musia byť ako typ v čase odovzdávania tejto EJ schválené rozhodnutím schvaľovacieho orgánu 
v zmysle § 21 Zákona o dráhach. Pred odovzdaním predmetnej jednotky je Predávajúci povinný 
zabezpečiť vykonanie technicko-bezpečnostnej skúšky jednotky a vydanie povolenia na prevádzku, 
a to podľa bodu 3.2.2.(a) tejto Zmluvy. 

4.5.11. Ako desiatu v poradí je Predávajúci povinný odovzdať EJ 300 ako celok Kupujúcemu v 32. mesiaci 
od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Dráhové vozidlá tvoriace EJ podľa tohto bodu Zmluvy 
musia byť ako typ v čase odovzdávania tejto EJ schválené rozhodnutím schvaľovacieho orgánu 
v zmysle § 21 Zákona o dráhach. Pred odovzdaním predmetnej jednotky je Predávajúci povinný 
zabezpečiť vykonanie technicko-bezpečnostnej skúšky jednotky a vydanie povolenia na prevádzku, 
a to podľa bodu 3.2.2.(a) tejto Zmluvy. 

4.5.12. Ďalšie jednotky budú odovzdávané podľa požiadaviek Kupujúceho v termínoch podľa článku 17 
tejto Zmluvy za podmienky riadne a včas uplatnenej Opcie Kupujúcim. 

4.6. Predávajúci sa zaväzuje, že technickú dokumentáciu podľa bodu 3.2.1.(c) tejto Zmluvy a Prílohy č. 3 
tvoriacej neoddeliteľnú súčasť Zmluvy odovzdá Kupujúcemu súčasne s každou odovzdanou EJ. Pre 
vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa dojednáva, že neodovzdanie technickej dokumentácie v celom 
rozsahu je dôvodom pre neprevzatie EJ zo strany Kupujúceho, pričom Predávajúci sa dostáva do 
omeškania s plnením predmetu Zmluvy. Za účelom zhodnotenia úplnosti dokumentácie a jej riadneho 
prebratia zašle Predávajúci návrh technickej dokumentácie Kupujúcemu najmenej 30 dní pred 
dňom predpokladaného odovzdania EJ. 

4.7. Predávajúci sa zaväzuje, že Diagnostické zariadenia podľa bodu 3.2.1. (d) dodá v rovnakom termíne, 
ako je podľa bodu 4.5.1. tejto Zmluvy určený pre dodanie prvej EJ. 

4.8. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy t. j. EJ podľa tejto Zmluvy v rozsahu a v kvalite 
spĺňajúcej podmienky stanovené predpismi EU (TSI), predpismi a normami platnými v Slovenskej 
republike a príslušnými vyhláškami UIC, ako aj s ostatnými všeobecne a individuálne záväznými 
právnymi normami vzťahujúcimi sa na dodanie, úpravu a prevádzku predmetných dráhových vozidiel. 
Uvedené predpisy sú demonštratívnym spôsobom vymedzené v Prílohe č. 4 k tejto Zmluve tvoriacej 
neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 

4.9. Pokiaľ dôjde v priebehu dodávania predmetu Zmluvy k zmene akýchkoľvek všeobecne a individuálne 
záväzných právnych aktov a noriem vzťahujúcich sa na dodanie a prevádzku predmetných dráhových 
vozidiel a/alebo na technické, bezpečnostné, ekologické, ako aj akékoľvek iné požiadavky na 
predmetné dráhové vozidlá (ďalej len „Zmena predpisov“), pričom účinnosť takejto Zmeny predpisov 
sa bude vzťahovať aj na dráhové vozidlá, ktoré sú predmetom dodania podľa tejto Zmluvy, je 
Predávajúci povinný o tejto Zmene predpisov bez zbytočného odkladu písomne informovať Kupujúceho 
a v lehote do 30 dní od účinnosti Zmeny predpisov navrhnúť znenie písomného dodatku k tejto Zmluve, 
obsahom ktorého bude (i) navrhovaná zmena špecifikácie predmetu Zmluvy v rozsahu vyplývajúcom zo 
zmenených noriem, a (ii) návrh zmeny ceny predmetu tejto Zmluvy, pričom táto zmena sa určí ako cena 
primerane zvýšená, resp. znížená s prihliadnutím na rozdiel v rozsahu potrebnej činnosti a účelne 
vynaložených nákladov spojených so zmenou dodaného predmetu Zmluvy. Pokiaľ zmluvné strany 
nedospejú k dohode o zmene ceny ani v lehote do 30 dní odo dňa (i) doručenia písomnej informácie 
Predávajúceho Kupujúcemu o Zmene predpisov a (ii) doručenia návrhu znenia písomného dodatku 
k tejto Zmluve Kupujúcemu, určí zmenenú cenu na návrh ktorejkoľvek zmluvnej strany nezávislý znalec 
určený Kupujúcim s tým, že toto určenie zmeny ceny bude pre obe zmluvné strany záväzné, pričom 
bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť predmetného dodatku k tejto Zmluve; náklady spojené s činnosťou 
takéhoto znalca budú znášať obe zmluvné strany rovným dielom. V období od účinnosti Zmeny 
predpisov do účinnosti dodatku k tejto Zmluve podľa vyššie uvedeného je Predávajúci povinný 
s odbornou starostlivosťou zvážiť vplyv Zmeny predpisov na dráhové vozidlá a prípadne prerušiť 
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plnenie predmetu Zmluvy v časti, ktorej sa predmetné Zmeny predpisov týkajú predmetu tejto Zmluvy. 
Prerušenie plnenia predmetu Zmluvy podľa predchádzajúcej vety je Predávajúci povinný písomne 
oznámiť Kupujúcemu s uvedením dátumu prerušenia, nie však neskôr ako 5 dní odo dňa prerušenia, 
v opačnom prípade sa má za to, že k prerušeniu plnenia predmetu Zmluvy nedošlo.  

Pokiaľ Predávajúci nepreruší plnenie predmetu Zmluvy a v tejto súvislosti mu vzniknú akékoľvek 
náklady, znáša tieto náklady výlučne Predávajúci. Pokiaľ bude Predávajúci do uzavretia dodatku k tejto 
Zmluve týkajúceho sa zmeny predmetu Zmluvy nútený prerušiť dodávanie predmetu Zmluvy, musia sa 
zmluvné strany v predmetnom dodatku k tejto Zmluve dohodnúť aj na zmene lehoty na dodanie 
predmetu Zmluvy, v prípade, ak zmluvné strany zmenu lehoty na dodanie predmetu Zmluvy neuvedú, 
má sa za to, že k zmene lehoty na dodanie predmetu Zmluvy nedošlo. Na uzavretie dodatku k tejto 
Zmluve podľa vyššie uvedeného sa primerane použijú ustanovenia § 289 – 292 Obchodného zákonníka 
upravujúceho zmluvu o budúcej zmluve. Pokiaľ znalec určený Kupujúcim podľa tohto bodu nebude 
schopný vypracovať odborné vyjadrenie v lehote tridsať (30) dní od dňa zadania predmetu znaleckého 
posudku a súčasne preukázateľne nebude možné pokračovať v dodávaní dráhových vozidiel podľa tejto 
zmluvy, zmluvné strany sa dohodnú na primeranom znížení počtu EJ, ktoré má Predávajúci dodať, ak by 
EJ mali byť z dôvodu prerušenia podľa tohto bodu dodané až po dátume uvedenom v bode 4.11. 
V prípade, ak došlo k oznámeniu prerušenia plnenia predmetu Zmluvy, má Predávajúci právo požadovať 
predĺženie termínu dodania predmetu Zmluvy o počet dní, počas ktorých Predávajúci pri vynaložení 
odbornej starostlivosti nemohol počas potrebnej doby pokračovať v plnení predmetu Zmluvy. 

4.10. Vzhľadom na skutočnosť, že Kupujúci má záujem použiť na kúpu EJ aj prostriedky nenávratného 
finančného príspevku, môže nastať situácia, keď RO alebo PJ pozastaví poskytovanie nenávratného 
finančného príspevku. Kupujúci v takom prípade písomne požiada Predávajúceho o pozastavenie 
dodávania predmetu Zmluvy. Od momentu požiadania Predávajúceho Kupujúcim o pozastavenie 
dodávania predmetu Zmluvy z dôvodu na strane RO alebo PJ podľa tohto bodu, do momentu ukončenia 
tohto pozastavenia nie je bez osobitného písomného súhlasu Kupujúceho Predávajúci oprávnený dodať 
akúkoľvek časť predmetu Zmluvy. Platí pritom, že termíny dodania predmetu Zmluvy budú zmenené na 
neskoršie, a to o počet dní od momentu požiadania Predávajúceho Kupujúcim o pozastavenie 
dodávania predmetu Zmluvy do dňa doručenia oznámenia o ukončení pozastavenia podľa tohto bodu, 
ak sa zmluvné strany nedohodnú na kratšom predĺžení. 

4.11. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností a bez ohľadu na akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy je 
však Predávajúci povinný dodať Kupujúcemu všetky dráhové vozidlá podľa tejto zmluvy 
najneskôr do 15. 10. 2023. 

4.12. Pokiaľ dôjde v priebehu dodávania predmetu Zmluvy k takej Zmene predpisov, ktorá sa nebude 
vzťahovať na dráhové vozidlá, ktoré sú predmetom dodania podľa tejto Zmluvy, môžu zmluvné strany 
uzavrieť písomný dodatok k tejto Zmluve, v ktorom určia zmenu špecifikácie predmetu Zmluvy v rozsahu 
vyplývajúcom zo zmenených právnych noriem a dohodnú sa o zmene ceny predmetu Zmluvy, pričom 
táto sa určí ako cena primerane zvýšená, resp. znížená s prihliadnutím na rozdiel v rozsahu potrebnej 
činnosti a účelne vynaložených nákladov spojených so zmenou dodaného predmetu Zmluvy. Pokiaľ sa 
v súvislosti s písomným dodatkom uzavretým podľa tohto článku zmluvy v tomto dodatku nedohodne 
zmena termínu plnenia predmetu Zmluvy, platí, že Predávajúci je povinný dodať predmet plnenia 
v termíne dohodnutom v tejto Zmluve. Na uzavretie dodatku k tejto zmluve podľa vyššie uvedeného sa 
primerane použijú ustanovenia § 289 – 292 Obchodného zákonníka upravujúceho zmluvu o budúcej 
zmluve.  

4.13. Pokiaľ je predmet Zmluvy v čase účinnosti Zmeny predpisov ukončený, pričom nespĺňa podmienky 
vyplývajúce zo Zmeny predpisov, nie je Kupujúci povinný takýto predmet Zmluvy prevziať. Za účelom 
zosúladenia stavu ukončeného predmetu zmluvy a stavu vyplývajúceho zo zmeny predpisov sa zmluvné 
strany môžu dohodnúť na zmene predmetu Zmluvy. Podmienky zmeny takéhoto predmetu Zmluvy sú 
zmluvné strany povinné dohodnúť v dodatku k tejto Zmluve, ktorý sú zmluvné strany povinné uzavrieť 
v lehote do 30 dní od účinnosti Zmeny predpisov s tým, že na dojednanie obsahu takéto dodatku sa 
budú obdobným spôsobom vzťahovať ustanovenia bodu 4.9. tejto Zmluvy. Ak sa zmluvné strany 
nedohodnú v uvedenej lehote, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán od tejto Zmluvy odstúpiť. 

4.14. Predávajúci sa zaväzuje vykonať pre Kupujúceho aj činnosti podľa bodu 3.2.2. tejto Zmluvy na vlastné 
náklady a na svoje nebezpečenstvo.  

4.15. Zaškolenie zamestnancov podľa bodu 3.2.2.(b) tejto Zmluvy bude vykonané podľa Prílohy č. 8 tejto 
Zmluvy.  

4.16. Zaškolenie zamestnancov podľa bodu 3.2.2.(c) tejto Zmluvy bude vykonané podľa Prílohy č. 8 tejto 
Zmluvy.  
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4.17. Predčasné dodanie predmetu Zmluvy je možné len na základe dohody zmluvných strán v súlade 
s podmienkami uvedenými v bode 4.4. tejto Zmluvy. 

Prevzatie vozidiel 

4.18. Predávajúci je povinný doručiť Kupujúcemu písomnú výzvu na prevzatie každej EJ podľa bodu 4.5.1. až 
4.5.10. tejto Zmluvy. Výzva musí byť Kupujúcemu doručená minimálne 10 pracovných dní pred 
predpokladaným termínom odovzdania EJ. Táto výzva na prevzatie každej EJ musí obsahovať 
nasledovné náležitosti: presné označenie odosielateľa a adresáta, navrhovaný deň a čas dodania, 
označenie predmetu dodania, označenie osôb, ktoré budú za Predávajúceho splnomocnené na dodanie 
tejto jednotky s uvedením kontaktných údajov týchto osôb. Výzva na prevzatie EJ, ktorá nemá náležitosti 
podľa vyššie uvedeného sa nepovažuje za výzvu na prevzatie EJ. Termín odovzdania EJ môže byť 
určený len na pracovný deň v čase medzi 7.00 hod. až 15.00 hod. stredoeurópskeho času. 

4.19. O prevzatí každej EJ bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí (ďalej len „preberací protokol“), 
ktorého obsah je uvedený v Prílohe č. 6c tejto Zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Pri 
odovzdávaní a preberaní každej časti predmetu Zmluvy musí Kupujúci aj Predávajúci zabezpečiť 
prítomnosť oprávnených osôb. Za oprávnené osoby sa v tomto prípade považujú osoby, ktoré sa 
preukážu osobitným plnomocenstvom od Kupujúceho a Predávajúceho oprávňujúcim tieto osoby na 
prevzatie a odovzdanie daného predmetu Zmluvy. Uvedené plnomocenstvá sa pri podpise preberacieho 
protokolu musia k tomuto protokolu priložiť tak, aby tvorili jeho neoddeliteľnú súčasť. 

4.20. Pokiaľ Kupujúci v súlade s touto Zmluvou odmietne prevziať dodávanú časť predmetu Zmluvy, je 
povinný v preberacom protokole uviesť dôvody, pre ktoré prevzatie tejto časti predmetu Zmluvy odmieta.  

4.21. Podpísanie preberacieho protokolu podľa bodu 4.19. tejto Zmluvy oprávnenými osobami podľa vyššie 
uvedeného je povinnosťou každej zmluvnej strany. Uvedený protokol musí byť zmluvnými stranami 
podpísaný v deň odovzdávania časti predmetu zmluvy, a to aj v prípade, že Kupujúci odmieta prevziať 
odovzdávaný predmet zmluvy. Strana, ktorá odmietne podpísať preberací protokol, je povinná uhradiť 
druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške určenej podľa bodu 12.4.5. (na strane Predávajúceho) 
a 12.5.2. (na strane Kupujúceho) tejto Zmluvy. 

4.22. Bez ohľadu na čokoľvek iné uvedené v tejto Zmluve platí, že Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie, 
resp. že Kupujúci nie je povinný prevziať celú dodávanú EJ, pokiaľ: 

4.22.1. príslušná EJ určená na prevzatie a/alebo ktorékoľvek z dráhových vozidiel tvoriacich súčasť 
príslušnej EJ určenej na prevzatie, nebude v čase odovzdávania schválená ako typ rozhodnutím 
schvaľovacieho orgánu v zmysle § 21 Zákona o dráhach, 

4.22.2. príslušná EJ určená na prevzatie a/alebo ktorékoľvek z dráhových vozidiel tvoriacich súčasť 
príslušnej EJ určenej na prevzatie, nebude v čase odovzdávania spĺňať podmienky vyplývajúce 
z bodu 4.8. Zmluvy,  

4.22.3. príslušná EJ určená na prevzatie nebude v čase odovzdávania úplná, teda nebude zostavená 
podľa Prílohy č. 1 k tejto Zmluve,  

4.22.4. budú pri preberaní príslušnej EJ, resp. ktorékoľvek z dráhových vozidiel tvoriacich súčasť príslušnej 
EJ určenej na prevzatie zistené akékoľvek vady, 

4.22.5. súčasne s príslušnou EJ určenou na prevzatie nebude Kupujúcemu dodaná kompletná technická 
dokumentácia podľa bodu 3.2.1.(c) tejto Zmluvy alebo táto dokumentácia nebude predložená 
Predávajúcemu v lehote určenej v bode 4.6. Zmluvy,  

4.22.6. súčasne s príslušnou EJ určenou na prevzatie nebude Kupujúcemu dodaný Protokol o vykonanej 
technicko – bezpečnostnej skúške a povolenie na prevádzku v zmysle bodu 3.2.2.(a) tejto Zmluvy 
a to so závermi vyplývajúcimi z ustanovení bodu 3.2.2.(a) tejto Zmluvy a súčasne i Povolenie na 
prevádzku, alebo 

4.22.7. sa odovzdanie príslušnej EJ má uskutočniť po termíne 15. 10. 2023. 

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností v prípade uvedenom v bode 4.22.7 tejto Zmluvy nie je 
Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho žiadne plnenie v súvislosti s dodaním neprevzatého 
dráhového vozidla (vrátane a bez obmedzenia na plnenie z titulu náhrady škody) s tým, že Predávajúci 
je povinný vrátiť Kupujúcemu zálohu zaplatenú Kupujúcim podľa bodov 7.1.1., 7.1.2., alebo podľa článku 
17 tejto Zmluvy, a to v rozsahu zodpovedajúcom neprevzatým dráhovým vozidlám najneskôr v lehote do 
päť (5) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Kupujúceho Predávajúcemu. Pre vylúčenie akýchkoľvek 
pochybností sa dojednáva, že na uvedené nemá vplyv prerušenie dodávania predmetu Zmluvy podľa 
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bodu 4.9. tejto Zmluvy. S uvedeným Predávajúci vyjadruje svoj bezvýhradný súhlas čo potvrdzuje 
podpisom tejto zmluvy. 

 

5. MIESTO DODANIA A NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 

5.1. Miesto dodania jednotlivých EJ je Rušňové depo (RD) Žilina. V mieste dodania sa uskutoční prevzatie 
podľa preberacieho protokolu v zmysle článku 4 tejto Zmluvy.  

5.2. Nebezpečenstvo náhodnej škody na dodanej jednotke prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho 
momentom odovzdania a prevzatia každej EJ.  

5.3. Vlastnícke právo k predmetu tejto Zmluvy prechádza na Kupujúceho momentom odovzdania a prevzatia 
každej EJ.  

5.4. Miestom dodania Meracieho zariadenia MSE je miesto nachádzajúce sa v Slovenskej republike, ktoré 
určí Predávajúci vo výzve na dodanie Meracieho zariadenia MSE. 

5.5. Miestom dodania Diagnostických zariadení je Rušňové depo (RD) Žilina. 

 

6. CENA PREDMETU ZMLUVY 

6.1. Cena je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, ako cena konečná, 
úplná, vrátane všetkých ekonomicky uplatniteľných nákladov. Súčasťou dohodnutej ceny však nie je daň 
z pridanej hodnoty (ďalej v texte zmluvy len „DPH“), ktorú bude Predávajúci účtovať Kupujúcemu vo 
výške určenej právnym predpisom účinným ku dňu vystavenia faktúry. Zloženie jednotkovej ceny za 
jednotlivé časti EJ je uvedené v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. 

6.1.1. cena za EJ 220 dodané Kupujúcemu podľa bodu 3.2.1.(a) tejto Zmluvy:  

(a) cena za 1 ks EJ 220 5.670.500,- EUR 

(b) cena za 8 ks EJ 220 je 45.364.000,-EUR 

6.1.2. cena za EJ 300 dodané Kupujúcemu podľa bodu 3.2.1. (b) tejto Zmluvy:  

(a) cena za 1 ks EJ 300 7.190.250,-EUR 

(b) cena za 2 ks EJ 300 je 14.380.500,-EUR 

6.1.3. Ceny EJ, ktoré Kupujúci nadobudne od Predávajúceho na základe uplatnenia práva Opcie budú 
totožné s cenami uvedenými v bode 6.1.1 (a) pri EJ 220 alebo v bode 6.1.2. (a) pri EJ 300 tejto 
Zmluvy. 

6.1.4. Cena všetkých dráhových vozidiel kúpených Kupujúcim od Predávajúceho podľa tejto zmluvy aj 
s ohľadom na uplatnenie časti alebo aj celej Opcie podľa článku 17 tejto Zmluvy neprekročí 
celkovú sumu 159.999.500,- EUR. 

6.2. Ceny uvedené v bode 6.1. tejto Zmluvy zahŕňajú tak cenu všetkých dráhových vozidiel, ktoré sú 
predmetom kúpy a predaja podľa tejto Zmluvy, ako aj hodnotu akýchkoľvek a všetkých ďalších plnení, 
ktoré Predávajúci poskytne v zmysle tejto Zmluvy Kupujúcemu, t. j. najmä (i) cenu za dodanie technickej 
dokumentácie podľa bodu 3.2.1.(c) tejto Zmluvy, (ii) odplatu za dodanie Diagnostických zariadení podľa 
bodu 3.2.1.(d), (iii) odplatu za vykonanie technicko-bezpečnostnej skúšky podľa bodu 3.2.2.(a) tejto 
Zmluvy, (iv) odplatu za vykonanie školení zamestnancov Kupujúceho podľa bodov 3.2.2.(b) a 3.2.2.(c) 
tejto zmluvy, (v) cenu za montáž Meracích zariadení MSE podľa bodu 3.2.2. (d) a (vi) a tiež akékoľvek a 
všetky náklady, výdavky, poplatky a iné plnenia, či už peňažnej alebo nepeňažnej povahy, ktoré bude 
musieť Predávajúci vynaložiť v súvislosti s plnením jeho záväzkov podľa tejto Zmluvy.  

 

7. PLATOBNÉ PODMIENKY 

7.1. Cenu predmetu Zmluvy podľa bodu 6 tejto Zmluvy sa Kupujúci zaväzuje uhradiť Predávajúcemu 
nasledovne: 

7.1.1. Zálohovú platbu vo výške 10 % z ceny za dodanie 8 ks EJ 220, ktoré budú dodané Kupujúcemu 
podľa bodu 3.2.1.(a) tejto Zmluvy a Zálohovú platbu vo výške 10 % z ceny za dodanie 2 ks EJ 300, 
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ktoré budú dodané Kupujúcemu podľa bodu 3.2.1.(b) tejto Zmluvy, t. j. zálohovú platbu vo výške 10 
% zo súčtu cien uvedených v bode 6.1.1. (b) a 6.1.2. (b) tejto Zmluvy, je Kupujúci povinný uhradiť 
Predávajúcemu na základe zálohovej faktúry vystavenej Predávajúcim. Túto zálohovú faktúru je 
Predávajúci oprávnený vystaviť najskôr 10 dní od účinnosti tejto Zmluvy.  

Pred vystavením uvedenej zálohovej faktúry je Predávajúci povinný predložiť Kupujúcemu bankovú 
záruku vystavenú minimálne na sumu zálohy podľa tohto bodu Zmluvy. Pokiaľ Kupujúci zálohu 
podľa tohto bodu tohto článku Zmluvy uhradí, je Predávajúci povinný túto zálohu postupne 
odpočítať od ceny uvedenej v bode 6.1.1. tejto Zmluvy pri EJ 220 alebo od ceny uvedenej v bode 
6.1.2. tejto Zmluvy pri EJ 300, fakturovanej za každé dodané EJ, a to rovnomerne vždy vo výške 10 
% z ceny každého jedného kusa dodanej EJ.  

V bankovej záruke musí byť uvedené vyhlásenie banky, že neodvolateľne, bezpodmienečne, na 
prvú výzvu a do 7 bankových dní po doručení písomnej výzvy Kupujúceho uspokojí akýkoľvek 
finančný nárok Kupujúceho (veriteľa) do výšky sumy poskytnutej zálohy vzniknutý z dôvodu 
omeškania sa Predávajúceho s dodaním ktorejkoľvek EJ v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a v 
stanovenej lehote. Platnosť bankovej záruky podľa tohto bodu Zmluvy nesmie skončiť skôr ako 15 
dní po uplynutí lehoty dodania poslednej EJ, uvedenej v bode 4.5.10. tejto Zmluvy. Banková záruka 
bude uvoľnená do 15 dní po prevzatí poslednej EJ uvedenej v bode 4.5.10. tejto Zmluvy. Banková 
záruka sa môže znižovať vždy o hodnotu vo výške 10 % z ceny každého jedného kusa dodaného 
EJ podľa tejto Zmluvy na základe predloženého protokolu o odovzdaní a prevzatí EJ, ktorého obsah 
je uvedený v Prílohe č. 6c tejto Zmluvy. 

7.1.2. Zálohovú platbu vo výške 15 % z ceny za dodanie príslušného kusa EJ, ktoré bude dodané 
Kupujúcemu podľa bodu 3.2.1. (a) alebo bodu 3.2.1. (b) tejto Zmluvy, t. j. zálohovú platbu vo výške 
15 % z ceny uvedenej v bode 6.1.1. (a) pri EJ 220 alebo z ceny uvedenej v bode 6.1.2. (a) pri EJ 
300, tejto Zmluvy, je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu na základe zálohovej faktúry 
vystavenej Predávajúcim vždy po riadnom ukončení stavby hrubej skrine všetkých vozňov 
príslušnej EJ.  

Za riadne ukončenie stavby hrubej skrine vozňov EJ sa považuje moment podpísania Protokolu 
o ukončení stavby hrubej skrine vozňov dráhového vozidla podľa bodu 10.2. tejto Zmluvy a Prílohy 
6a k tejto Zmluve, v ktorom obidve zmluvné strany odsúhlasia riadne ukončenie tejto stavby. 
Uvedený protokol bude podkladom pre vystavenie zálohovej faktúry podľa tohto bodu Zmluvy. 
Takto uhradenú zálohu je Predávajúci povinný odpočítať od ceny uvedenej v bode 6.1.1.(a) pri EJ 
220 alebo od ceny uvedenej v bode 6.1.2.(a) pri EJ 300, a to vždy vo výške 15 % z ceny dodanej 
EJ. Predávajúci je oprávnený vystaviť zálohovú faktúru podľa tohto bodu Zmluvy jedine v prípade, 
ak nie je v omeškaní s plnením termínov dodávania EJ, vyplývajúcich z Prílohy č. 9 a. Prílohy č. 
11 k tejto Zmluve, v opačnom prípade len s prechádzajúcim písomným súhlasom Kupujúceho. 
Uvedené sa vzťahuje aj na EJ dodané na základe Opcie. 

Bez ohľadu na bod 7.7. Zmluvy Predávajúci nie je oprávnený vystaviť zálohovú faktúru podľa tohto 
bodu v prípade, ak je dohodnutý dátum dodania EJ vo vzťahu ku ktorému sa faktúra vystavuje 
kratší ako 60 dní od dňa jej vystavenia. 

7.1.3. Konečná platba vo výške zostatkovej ceny (t. j. ceny nespotrebovanej zálohami 
vystavovanými v zmysle bodov 7.1.1. a 7.1.2. tejto Zmluvy) príslušnej EJ bude uhradená po 
riadnom a včasnom dodaní každej jednotlivej EJ na základe konečnej faktúry vystavenej 
Predávajúcim. V danej faktúre je Predávajúci povinný zúčtovať zálohy zaplatené Kupujúcim podľa 
bodov 7.1.1. a 7.1.2. tejto Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktúry bude preberací protokol podľa 
Prílohy č. 6c tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. 

7.1.4. Pokiaľ v priebehu trvania tejto Zmluvy dôjde k jej ukončeniu, je Predávajúci povinný vrátiť 
Kupujúcemu zálohy, ktoré mu boli uhradené podľa bodov 7.1.1. a 7.1.2. tejto Zmluvy v rozsahu, 
v akom boli poskytnuté na dráhové vozidlá, ktorých sa dôvod ukončenia tejto Zmluvy týka, ktoré boli 
Predávajúcemu vrátené a tiež na dráhové vozidlá, ktoré ešte neboli Kupujúcemu dodané.  

7.1.5. Predávajúci je povinný na výzvu Kupujúceho vrátiť sumu uhradenej zálohy podľa bodu 7.1.1. 
v prípade, ak sa dostane do omeškania s odovzdaním ktorejkoľvek hrubej skrine vozňa a/alebo EJ 
v čase trvania bankovej záruky. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa dojednáva, že Kupujúci 
je oprávnený si uspokojiť svoj nárok na vrátenie záloh podľa tohto bodu z poskytnutej bankovej 
záruky bez ohľadu na to, či zaslal Predávajúcemu výzvu podľa tohto bodu alebo nie. 

7.2. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona o DPH v znení účinnom 
v deň prevzatia každej EJ, ako aj označenia podľa bodu 10.12. tejto Zmluvy. V prípade, ak sa na 
Predávajúceho nevzťahuje zákon o DPH, faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v súlade so 
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Smernicou Rady 2006/112/ES. Faktúra na uhradenie záloh podľa bodov 7.1.1. a 7.1.2. od 
Predávajúceho so sídlom v SR musí okrem zákonných požiadaviek obsahovať aj určenie základu dane, 
sadzbu DPH a sumu k úhrade.  

Kupujúci požaduje uviesť vo faktúre číslo zmluvy Kupujúceho 4600003581/US/2018 a údaj 200314/INV  
pre zúčtovanie faktúry Kupujúcim. 

7.3. Predávajúci je povinný doručiť faktúry Kupujúcemu v štyroch vyhotoveniach s príslušným protokolom 
(protokol nie je potrebné priložiť pri faktúre podľa bodu 7.1.1.) do 5 (päť) dní od vystavenia faktúry s tým, 
že adresa Kupujúceho uvedená vo faktúre bude totožná s adresou sídla Kupujúceho zapísanou 
v obchodnom registri. Kupujúci požaduje doručiť faktúry na adresu: 

 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 
Sekcia účtovníctva a daní 
Pri bitúnku 2 
040 01  Košice 

7.4. Faktúra bude vystavená a uhradená v mene EUR.  

7.5. Splatnosť všetkých faktúr, vrátane zálohových, vystavovaných Predávajúcim podľa tejto Zmluvy, je 55 
kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry. Počas doby, po ktorú je Predávajúci v omeškaní 
s doručením faktúry, lehota jej splatnosti sa predlžuje o počet dní omeškania s jej doručením. 

7.6. Faktúru podľa bodu 7.1.3. tejto Zmluvy je Predávajúci povinný vystaviť ku dňu skutočného termínu 
odovzdania každej jednotlivej EJ na základe preberacieho protokolu v súlade s bodom 4.19. tejto 
Zmluvy (na základe protokolu podľa Prílohy 6c k tejto Zmluve). Predávajúci je povinný odovzdať faktúru 
podľa bodu 7.1.3. tejto Zmluvy Kupujúcemu spolu s preberacím protokolom podľa Prílohy 6c k tejto 
Zmluve.  

7.7. Vo vzťahu k zálohovým faktúram, vystavenie ktorých predpokladá ustanovenie bodu 7.1.2. tejto Zmluvy, 
je Predávajúci oprávnený vystaviť faktúru po zhotovení stavby hrubej skrine vozňa v posledný pracovný 
deň mesiaca, ktorý je zmluvným mesiacom zhotovenia príslušnej stavby hrubej skrine vozňa. V prípade 
omeškania so zhotovením stavby hrubej skrine vozňa, je Predávajúci oprávnený vystaviť faktúru až po 
protokolárnej kontrole zhotovenej stavby hrubej skrine vozňa (na základe protokolu podľa Prílohy 6a 
k tejto Zmluve). Pokiaľ doba splatnosti faktúry uvedená na jednotlivej faktúre vystavenej Predávajúcim je 
odlišná, od doby podľa tohto bodu tohto článku Zmluvy, za dobu splatnosti sa považuje doba splatnosti 
podľa tejto Zmluvy. 

7.8. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania fakturovanej sumy z účtu Kupujúceho. 

7.9. Do doby doručenia faktúry, ktorou Predávajúci účtuje cenu predmetu Zmluvy podľa tejto Zmluvy, nie je 
Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu cenu predmetu Zmluvy. 

7.10. Ak faktúra neobsahuje všetky údaje podľa platných predpisov, najmä zákona o DPH a údaje podľa tejto 
Zmluvy a požadované prílohy, Kupujúci je oprávnený vrátiť faktúru Predávajúcemu na prepracovanie. 
Vrátením faktúry na prepracovanie prestáva plynúť lehota jej splatnosti a nová lehota začína plynúť až 
dňom vystavenia novej, opravenej faktúry.  

7.11. Po prijatí platby za poskytnutú zálohu je Predávajúci so sídlom v SR povinný vystaviť faktúru – daňový 
doklad v lehote najneskôr 5 kalendárnych dní odo dňa prijatia platby. 

7.12. Predávajúci so sídlom v Slovenskej republike sa zaväzuje vysporiadať svoj záväzok na DPH z faktúry 
voči správcovi dane v zákonom stanovenej lehote. V prípade nesplnenia tejto povinnosti voči správcovi 
dane a následného núteného ručenia Kupujúcim za túto DPH, sa Predávajúci zaväzuje z titulu náhrady 
škody uhradiť Kupujúcemu túto DPH v plnej výške do desiatich dní od doručenia jej vyúčtovania 
Predávajúcemu. Kupujúci zároveň môže účtovať Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % zo 
sumy uhradenej Kupujúcim za Predávajúceho za každý deň omeškania Predávajúceho s povinnosťou 
voči správcovi dane podľa prvej vety, ak toto plnenie uhradil za Predávajúceho Kupujúci, pričom 
Predávajúci sa na účely tejto vety dostane do omeškania dňom nasledujúcim po dni, kedy Kupujúci 
uhradil správcovi dane toto predmetné plnenie za Predávajúceho až do dňa zaplatenia (t. j. pripísania na 
účet) Kupujúcemu Predávajúcim poskytnuté plnenie za Predávajúceho. Pre vylúčenie pochybností, 
zaplatenie zmluvnej pokuty neobmedzuje právo Kupujúceho domáhať sa náhrady škody spôsobenej 
porušením povinností zabezpečených zmluvnou pokutou, a to v celom rozsahu vzniknutej škody (i nad 
rámec výšky zmluvnej pokuty). 
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8. PRÁVA NA DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO 

8.1. Predávajúci podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že splnením akýchkoľvek a všetkých záväzkov 
vyplývajúcich Predávajúcemu z tejto Zmluvy nebudú dotknuté žiadne práva priemyselného a/alebo 
duševného vlastníctva žiadnej tretej osoby. 

8.2. Predávajúci zodpovedá za porušenie práva inej osoby z priemyselného alebo iného duševného 
vlastníctva, ako aj obdobných práv v dôsledku plnenia tejto Zmluvy, ak k tomuto porušeniu dôjde podľa 
slovenského právneho poriadku alebo podľa právneho poriadku štátu, kde sa má predmet Zmluvy 
využiť. 

8.3. Pokiaľ je predmet Zmluvy zaťažený právom tretej osoby vyplývajúcom z priemyselného alebo iného 
duševného vlastníctva, ako aj z obdobných práv, má predmet Zmluvy právne vady. 

 

9. POUŽITIE DOKUMENTÁCIE  

9.1. Celá technická dokumentácia poskytnutá Kupujúcemu na základe tejto Zmluvy je vo vlastníctve 
Predávajúceho a predmetom jeho obchodného tajomstva. Predávajúci poskytuje Kupujúcemu právo k jej 
použitiu len pre vlastnú potrebu a prevádza na Kupujúceho touto Zmluvou vlastníctvo k nosičom, na 
ktorých bude zachytená. Predávajúci zároveň poskytne Kupujúcemu právo k jej použitiu pre potreby 
podľa bodu 9.2. tejto Zmluvy. 

9.2. Kupujúci má právo použiť dokumentáciu výlučne v súvislosti s držbou, užívaním, používaním, 
nakladaním (dispozíciou), prevádzkou, údržbou, opravami a modernizáciou dodaných EJ, resp. 
dráhových vozidiel a to bez obmedzenia, poplatkov alebo akýchkoľvek ďalších peňažných alebo 
nepeňažných protiplnení zo strany Kupujúceho. Predávajúci je povinný uchovávať výrobnú 
dokumentáciu a mať ju k dispozícii počas 30 rokov odo dňa prevzatia poslednej EJ Kupujúcim, prípadne 
odo dňa prevzatia posledného dráhového vozidla podľa tejto Zmluvy.  

9.3. Dokumentácia môže byť poskytnutá tretím osobám výlučne v súvislosti s držbou, užívaním, používaním, 
nakladaním (dispozíciou), prevádzkou, údržbou, opravami a modernizáciou dodaných EJ, resp. 
dráhových vozidiel, resp. v prípade prevodu alebo prechodu imania, alebo podniku alebo časti podniku 
Kupujúceho na tretiu osobu. Kupujúci je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu Predávajúceho 
použiť časti technickej dokumentácie do svojich interných predpisov alebo pomôcok. 

9.4. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu fotografickú dokumentáciu dodanej EJ v rozsahu 
dokumentácie interiéru a exteriéru EJ pre prezentáciu Projektu a prezentáciu dodaných EJ. Rovnako je 
povinný poskytnúť svoje logo a svoju obchodnú značku pre potreby Kupujúceho rovnako za účelom 
prezentácie dodaných EJ.  
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10. KONTROLA PREDMETU ZMLUVY A POKYNY KUPUJÚCEHO 

10.1. Kupujúci je oprávnený podľa ustanovenia § 550 Obchodného zákonníka priebežne na základe 
príslušného ohlásenia vopred kontrolovať plnenie záväzkov Predávajúceho podľa tejto Zmluvy, a to 
v rozsahu a za podmienok určených v tejto Zmluve a v Prílohe č. 10 k tejto Zmluve, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Pri všetkých kontrolách je potrebné dbať na to, aby nebola 
v neprimeranom rozsahu obmedzovaná prevádzka Predávajúceho. Náklady spojené s účasťou 
Kupujúceho na priebežných kontrolách znáša Kupujúci. Akékoľvek ďalšie náklady spojené s vykonaním 
týchto kontrol znáša Predávajúci. O vykonaní každej kontroly podľa tohto bodu Zmluvy bude spísaný 
zápis. 

10.2. Kupujúci je povinný vykonávať technickú kontrolu v čase ukončenia stavby hrubej skrine vozňa každého 
jedného dráhového vozidla, dodanie ktorého je predmetom tejto Zmluvy, ako aj technickú kontrolu 
každého jedného hotového dráhového vozidla v čase ukončenia zhotovenia dráhového vozidla. Pokiaľ 
v Zmluve nie je uvedené niečo iné, vzťahuje sa na túto kontrolu primerane ustanovenie § 553 
Obchodného zákonníka. Záväzné termíny ukončenia stavby hrubej skrine vozňa a ukončenia zhotovenia 
dráhového vozidla pre jednotlivé dráhové vozidlá dodávané podľa tejto Zmluvy sú uvedené 
v Prílohe č. 9 k Zmluve a v Prílohe č. 11 k tejto Zmluve, tvoriace jej neoddeliteľnú súčasť. Vykonávanie 
týchto kontrol bude prebiehať v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto Zmluve a v Prílohe č. 10 k 
Zmluve tvoriacej jej neoddeliteľnú súčasť. Náklady spojené s účasťou Kupujúceho na týchto kontrolách 
znáša Kupujúci. Akékoľvek ďalšie náklady spojené s vykonaním týchto kontrol znáša Predávajúci. 
O vykonaní kontroly stavby hrubej skrine vozňa bude spísaný protokol bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 
6a, tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. O vykonaní kontroly hotového dráhového vozidla bude 
spísaný zápis bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 6b, tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. 

10.3. Kontrola podľa bodov 10.1. a 10.2. tejto Zmluvy sa vykonáva v mieste zhotovovania predmetu Zmluvy. 

10.4. Na vykonanie kontroly podľa bodu 10.2. tejto Zmluvy je Predávajúci povinný Kupujúceho pozvať 
písomnou pozvánkou. Uvedená pozvánka musí byť Kupujúcemu doručená najneskôr 5 pracovných dní 
pred navrhovaným termínom kontroly. Táto pozvánka musí obsahovať navrhovaný termín kontroly 
a presné označenie miesta, kde sa má kontrola vykonať. 

10.5. Kontroly podľa bodov 10.1. a 10.2. tejto Zmluvy sa na strane Kupujúceho zúčastnia osoby určené 
zástupcom Kupujúceho povereného rokovať vo veciach technických v súlade s Prílohou č. 10 k tejto 
Zmluve. Predávajúci je pri vykonávaní kontroly povinný zabezpečiť vstup zástupcom Kupujúceho do 
miesta, kde sa má podľa bodu 10.3. tejto Zmluvy kontrola plnenia predmetu Zmluvy vykonať. 
Predávajúci je taktiež povinný zabezpečiť účasť oprávnených osôb, ktoré sa za Predávajúceho musia 
tejto kontroly zúčastniť. 

Predávajúci je povinný umožniť kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi Kupujúcim a Riadiacim orgánom vstup k miestu 
zhotovovania predmetu Zmluvy aj všetkým ďalším oprávneným osobám v zmysle Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku, príslušnej legislatívy SR a/alebo nariadení Európskej komisie 
oprávnených kontrolovať priebeh vecného plnenia Zmluvy z dôvodu jeho spolufinancovania 
z prostriedkov eurofondov ako aj výkon kontroly, kontroly na mieste alebo auditu, a to najmä zo strany 
CO, PJ a RO. Predávajúci je zároveň povinný strpieť výkon kontroly, kontroly na mieste a auditu zo 
strany týchto subjektov a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť, ktorú si vyžiadajú. Takáto kontrola 
bude uskutočnená v priestoroch Predávajúceho (v mieste zhotovovania EJ) a za spoluúčasti zástupcov 
Kupujúceho a osôb oprávnených uskutočniť kontrolu, kontrolu na mieste a audit Projektu. 

10.6. Pokiaľ si Predávajúci nesplní svoju povinnosť pozvať Kupujúceho na vykonanie kontroly podľa bodu 
10.4. tejto Zmluvy, je povinný umožniť Kupujúcemu vykonanie dodatočnej kontroly a znášať všetky 
náklady s tým spojené. Zároveň nie je oprávnený pokračovať vo vykonávaní predmetu Zmluvy, ktorý je 
predmetom kontroly až do ukončenia dodatočnej kontroly s tým, že o dobu takéhoto nevykonávania 
predmetu Zmluvy sa nepredlžujú termíny odovzdania predmetu Zmluvy vyplývajúce z tejto Zmluvy.  

10.7. Pokiaľ si Predávajúci nesplní svoju povinnosť pozvať Kupujúceho na vykonanie kontroly podľa bodu 
10.4. tejto Zmluvy alebo porušil povinnosť nepokračovať v zhotovovaní predmetu Zmluvy podľa bodu 
10.6. tejto Zmluvy, alebo nezabezpečil pri výkone kontroly prítomnosť oprávnených osôb podľa bodu 
10.5. tejto Zmluvy, Predávajúcemu vznikne povinnosť zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu podľa bodu 
12.4.8. tejto Zmluvy. 

10.8. Ak sa Kupujúci nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, alebo ktorá sa mala konať podľa 
dohodnutého časového rozvrhu, môže Predávajúci pokračovať vo vykonávaní predmetu Zmluvy až po 
uplynutí 5 pracovných dní odo dňa, kedy sa táto kontrola mala vykonať. O tento čas sa predlžujú termíny 
na ukončenie každej etapy pre zhotovenie každého jednotlivého dráhového vozidla uvedené v Prílohe 
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č. 9 a Prílohe č. 11 k tejto Zmluve a taktiež sa o tento čas predlžujú lehoty na odovzdanie predmetu 
zmluvy podľa bodov 4.5.1. až 4.5.11. tejto Zmluvy. Ak však účasť na kontrole znemožnila Kupujúcemu 
prekážka, ktorú nemohol odvrátiť, môže Kupujúci bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie 
dodatočnej kontroly, je však povinný Predávajúcemu nahradiť náklady vzniknuté v súvislosti s touto 
dodatočnou kontrolou.  

10.9. Ak Kupujúci pri výkone kontroly podľa bodu 10.1. a 10.2. tejto Zmluvy zistí, že Predávajúci vykonáva 
predmet Zmluvy v rozpore so svojimi povinnosťami, je Kupujúci oprávnený dožadovať sa odstránenia 
vád zo strany Predávajúceho, vzniknutých vadným vykonávaním predmetu Zmluvy, a dožadovať sa, aby 
Predávajúci vykonával predmet Zmluvy riadnym spôsobom. Ak tak Predávajúci predmetu Zmluvy 
neurobí, ani v primeranej lehote na to mu poskytnutej a postup Predávajúceho by viedol nepochybne 
k podstatnému porušeniu Zmluvy, je Kupujúci oprávnený od Zmluvy odstúpiť.  

10.10. Predávajúci je povinný predložiť Kupujúcemu návrh dizajnového riešenia interiéru a farebného riešenia 
exteriéru dráhových vozidiel dodávaných na základe tejto Zmluvy najneskôr do uplynutia 2 mesiacov od 
účinnosti tejto Zmluvy. Predávajúci je povinný vykonať úpravu farebného riešenia interiéru a exteriéru EJ 
na základe písomného pokynu daného mu Kupujúcim najneskôr do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy. 

10.11. Za účelom splnenia informačných povinností Kupujúceho ako prijímateľa nenávratného finančného 
príspevku zo zdrojov Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu, je Predávajúci povinný označiť každé 
dráhové vozidlo dodávané podľa tejto Zmluvy znakmi EÚ a ďalšími informačnými textami podľa Manuálu 
pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-
2020 a Dizajn manuálu Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020  ako aj na základe 
písomných pokynov Kupujúceho daných Predávajúcemu najneskôr pri podpise protokolu o odsúhlasení 
ukončenia stavby hrubej skrine vozňa dráhového vozidla, zhotovovaného ako prvého v poradí. Náklady 
súvisiace so zhotovením, prípadne obstaraním uvedených označení znáša Predávajúci. 

10.12. Predávajúci je povinný rovnako ako podľa predchádzajúceho bodu tohto článku Zmluvy označovať aj 
všetky dokumenty týkajúce sa predmetu Zmluvy, najmä faktúry, technickú dokumentáciu, dodacie listy 
a preberacie protokoly a protokoly o kontrole spôsobom podľa pokynu, ktorý mu za týmto účelom 
poskytne Kupujúci. Náklady súvisiace so zhotovením, prípadne obstaraním uvedených označení znáša 
Predávajúci. Kupujúci si vyhradzuje právo na zmenu pokynov týkajúcich sa označovania predmetu 
zmluvy a súvisiacich dokumentov podľa vyššie uvedeného.  

10.13. Predávajúci je povinný na základe písomného pokynu Kupujúceho podať Kupujúcemu písomnú správu 
o priebehu vykonávania predmetu Zmluvy – tzv. monitorovacie správy, a to vždy v lehote uvedenej 
v takomto písomnom pokyne Kupujúceho. 

10.14. V prípade omeškania Predávajúceho s plnením lehôt vyplývajúcich z Prílohy č. 9, a Prílohy č. 11 k tejto 
Zmluve, je Predávajúci povinný v lehote piatich (5) pracovných dní od vzniku omeškania doručiť 
Kupujúcemu písomné oznámenie, v ktorom uvedie nový termín uskutočnenia plnenia, pri ktorom došlo 
k omeškaniu s jeho splnením, vrátane zdôvodnenia nedodržania zmluvných termínov a určenia 
nápravných opatrení. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, oznámenie o novom termíne plnenia sa 
nepovažuje za predĺženie lehoty plnenia dohodnutej v Prílohe č. 9 a Prílohe č. 11, pričom takéto 
oznámenie slúži výlučne pre účely informovania Kupujúceho o zmene lehôt pre účely plánovania úkonov 
v súvislosti s plnením povinností Kupujúceho podľa tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa súčasne dohodli, že 
v prípade, ak omeškanie s plnením lehôt bolo spôsobené okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť 
Predávajúceho, musí byť táto okolnosť uvedená v oznámení podľa tohto článku zmluvy, inak na ňu nie 
je možné prihliadať. 

 

11. ZÁRUKA ZA AKOSŤ, ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO ZA VADY PREDMETU ZMLUVY 
A ZACHOVANIE PREVÁDZKYSCHOPNOSTI 

11.1. Predávajúci zodpovedá za vady a poskytuje záruku za akosť predmetu Zmluvy podľa bodu 3.2.1. tejto 
Zmluvy v trvaní minimálne 24 mesiacov s výnimkou nasledovných prípadov: 

11.1.1. záručná doba na náter PUR dráhových vozidiel dodaných podľa tejto Zmluvy je 6 rokov, 

11.1.2. záručná doba dvojkolesí vrátane brzdových kotúčov, pružín, nárazníkov, spriahadiel a nápravových 
ložísk dráhových vozidiel dodaných podľa tejto Zmluvy je 5 rokov, 

11.1.3. pokiaľ výrobca, resp. subdodávateľ (dodávateľ Predávajúceho) akéhokoľvek komponentu použitého 
pri zhotovení dráhových vozidiel podľa tejto Zmluvy, poskytne na daný komponent dlhšiu záručnú 
dobu ako 24 mesiacov, bude sa na daný komponent vzťahovať záručná doba v dĺžke poskytnutej 
jeho výrobcom, resp. subdodávateľom (dodávateľom Predávajúceho), 
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11.1.4. záručná doba na vady sprievodnej technickej dokumentácie uvedenej v bode 3.2.1.(c) tejto Zmluvy 
je 6 rokov.  

11.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia príslušného predmetu Zmluvy Kupujúcim.  

11.3. Predávajúci zodpovedá aj za to, že počas záručnej doby budú dráhové vozidlá dodané na základe 
Zmluvy spĺňať všetky platné požiadavky podľa akýchkoľvek a všetkých všeobecne a individuálne 
záväzných právnych aktov a noriem vzťahujúcich sa na dodanie a prevádzku predmetných dráhových 
vozidiel a/alebo upravujúcich technické, bezpečnostné, ekologické, ako aj akékoľvek iné požiadavky na 
predmetné dráhové vozidlá, vrátane a bez obmedzenia na Technické podmienky dráhových vozidiel 
podľa Dopravného poriadku (ďalej len „Rozhodujúce normy“).  

11.4. Predávajúci preberá počas záručnej lehoty záruku za kvalitu všetkých prác vykonaných na dodaných 
dráhových vozidlách, za bezchybnú funkciu v súlade s platnými Rozhodujúcimi normami a za vady vecí 
použitých pri zhotovovaní predmetných dráhových vozidiel, ktoré (tieto veci) v zmysle platných predpisov 
a noriem podliehajú rozmerovej a defektoskopickej kontrole, pokiaľ k vade došlo na kontrolovanej veci 
alebo mala súvis s kontrolovanou vecou.  

11.5. V odôvodnených prípadoch môže Predávajúci, pomocou plomb, znemožniť prístup obsluhe a údržbe 
k určeným častiam dráhových vozidiel. Tieto prípady sú uvedené v samostatnej časti Technických 
podmienok. 

Spočívanie lehoty záruky 

11.6. Záručná doba podľa bodu 11.1. tejto Zmluvy neplynie po dobu, po ktorú bolo dráhové vozidlo v dôsledku 
vád, za ktoré Predávajúci zodpovedá odstavené a nemohlo sa používať (ďalej len „doba odstavenia“). 
Doba odstavenia dráhového vozidla začína plynúť dňom doručenia písomného oznámenia vady (v 
ďalšom texte len „reklamácia“) Predávajúcemu. Pokiaľ uvedená reklamácia bude Predávajúcemu 
doručovaná viacerými spôsobmi (elektronickou poštou, poštou a pod.), za deň doručenia tejto 
reklamácie sa považuje deň, v ktorom bola podaná reklamácia ako prvá v poradí. Doba odstavenia 
dráhového vozidla končí dňom jeho uvedenia do prevádzky, pričom za deň uvedenia do prevádzky sa 
pre účely tejto Zmluvy môže považovať najskôr najbližší nasledujúci deň po dni doručenia reklamácie. 

11.7. Na každý komponent dráhového vozidla dodaného podľa tejto Zmluvy, ktorý bol opravovaný v rámci 
reklamovanej vady sa vzťahuje nová záruka v trvaní 12 mesiacov od uvedenia dráhového vozidla do 
prevádzky alebo od uvedenia tohto komponentu do prevádzky, pričom však musí byť zachovaná 
minimálna dĺžka záručnej doby podľa bodu 11.1. tejto Zmluvy. V prípade výmeny jednotlivých 
komponentov za nové, začne od okamihu prevzatia tohto komponentu Kupujúcim plynúť na vymenené 
komponenty nová záručná doba s rovnakou dĺžkou trvania, ako vyplýva z ustanovení bodu 11.1. tejto 
Zmluvy.  

Vylúčenie záruky 

11.8. Záruka poskytnutá Predávajúcim podľa bodu 11.1. tejto Zmluvy sa nevzťahuje na tie súčasti dráhových 
vozidiel, ktoré majú charakter spotrebného materiálu (žiarovky, žiarivky, prevádzkové hmoty a pod.). U 
prevádzkových hmôt nespadajú do záruky ich výmeny predpísané návodom na obsluhu a údržbu a ich 
doplňovanie. Záruka sa tiež nevzťahuje na Meracie zariadenie MSE, ktoré Predávajúcemu dodal 
Kupujúci. Tým nie je dotknutá záruka za montáž tohto Meracieho zariadenia MSE. 

11.9. Záruka poskytnutá Predávajúcim podľa bodu 11.1. tejto Zmluvy sa nevzťahuje na prípady vád, 
vzniknutých neodbornou obsluhou, nedodržiavaním návodu na obsluhu a údržbu alebo neodbornými, či 
zakázanými zásahmi zo strany zamestnancov Kupujúceho. Záruka poskytnutá Predávajúcim podľa tejto 
Zmluvy sa taktiež nevzťahuje na prípady, keď Kupujúci bez predchádzajúceho súhlasu Predávajúceho 
poruší plombované uzávery umiestnené na dráhovom vozidle a v príčinnej súvislosti s týmto vznikne na 
dráhovom vozidle vada. 

11.10. Záruka poskytnutá Predávajúcim podľa tejto Zmluvy sa taktiež nevzťahuje na prípady, keď k vade došlo 
z vyššej moci.  

11.11. Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby sa v lehote posledných 30 dní pred uplynutím záručnej doby, 
vzťahujúcej sa na každé jednotlivé dráhové vozidlo, najneskôr však v deň predchádzajúci poslednému 
dňu tejto záručnej doby, uskutočnila komisionálna prehliadka daného dráhového vozidla v rozsahu 
Prílohy č. 3 vyhlášky MDPT SR č. 351/2010 Z. z., a to na svoje náklady. Tejto prehliadky sa zúčastnia 
zástupcovia, ktorých stanovia Kupujúci a Predávajúci.  

11.12. Dodaním predmetu Zmluvy s vadami je Zmluva porušená podstatným spôsobom, ak ide o vady, pre 
existenciu ktorých nemôže Kupujúci uviesť dráhové vozidlo alebo celú EJ do prevádzky, pretože tieto 
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vady ohrozujú bezpečnosť železničnej dopravy na dráhe, bezpečnosť prepravovaných osôb, 
bezpečnosť obsluhujúcich osôb, z technického hľadiska bránia riadnemu užívaniu dráhového vozidla, 
alebo v dôsledku existencie týchto vád nezodpovedá dráhové vozidlo požiadavkám ochrany zdravia ľudí 
a ochrany životného prostredia. Zmluva je porušená podstatným spôsobom, ak má predmet zmluvy 
uvedené vady v čase jeho odovzdania, aj keď sa takáto vada stane zjavnou až po tomto čase.  

11.13. V ostatných prípadoch (iných, ako sú uvedené v bode 11.12. tejto Zmluvy) je dodaním predmetu Zmluvy 
s vadami Zmluva porušená nepodstatným spôsobom. 

11.14. V prípade, ak je Zmluva dodaním vadného predmetu Zmluvy porušená podstatným spôsobom môže 
Kupujúci:  

11.14.1. požadovať odstránenie vád dodaním náhradného predmetu Zmluvy za vadný predmet Zmluvy, 
dodanie chýbajúceho predmetu Zmluvy a požadovať odstránenie právnych vád,  

11.14.2. požadovať odstránenie vád opravou predmetu Zmluvy, ak sú vady opraviteľné, 

11.14.3. požadovať primeranú zľavu z ceny predmetu Zmluvy. 

11.15. Voľba medzi nárokmi uvedenými v bode 11.14. tejto Zmluvy Kupujúcemu patrí, len ak ju oznámi 
Predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení vád, vykonanom obdobným spôsobom, aký predpokladajú 
ustanovenia Prílohy č. 5 k tejto Zmluve vo vzťahu k reklamáciám vád, ktorými je Zmluva porušená 
nepodstatným spôsobom, alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže 
Kupujúci meniť bez súhlasu Predávajúceho. Ak sa však ukáže, že vady predmetu Zmluvy sú 
neopraviteľné, alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady, môže Kupujúci požadovať 
dodanie náhradného predmetu Zmluvy, ak o to Predávajúceho požiada bez zbytočného odkladu po tom, 
čo mu Predávajúci oznámil túto skutočnosť. Ak Predávajúci neodstráni vady predmetu Zmluvy v 
primeranej dodatočnej lehote (maximálne 3 mesiace od oznámenia vady), alebo ak oznámi pred jej 
uplynutím, že vady neodstráni, alebo v tejto lehote nedodá náhradný tovar, môže Kupujúci odstúpiť od 
Zmluvy alebo od jej časti vzťahujúcej sa k vadnému plneniu, alebo požadovať primeranú zľavu z ceny 
predmetu Zmluvy. 

11.16. V prípade, ak je Zmluva dodaním vadného predmetu Zmluvy porušená nepodstatným spôsobom, sú 
nároky Kupujúceho z vád, ako aj bližšie podmienky uplatňovania týchto nárokov, špecifikované 
v Prílohe č. 5 k tejto Zmluve, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. 

11.17. V prípade, ak si Kupujúci uplatní ako nárok z vád predmetu Zmluvy ich odstránenie opravou, bude 
miestom vykonania tejto opravy miesto dodania predmetu Zmluvy podľa bodu 5.1. tejto Zmluvy. Miesto 
vykonania opravy, ako aj veci a zariadenia potrebné na vykonanie takejto opravy, je povinný obstarať 
Predávajúci na vlastné náklady. V prípade, ak nebude možné vadu odstrániť v mieste dodania predmetu 
Zmluvy, zmluvné strany sa dohodnú na odstránení vady na inom mieste. Náklady na prepravu do miesta 
opravy a z miesta opravy hradí Predávajúci. Predávajúci je v tomto prípade tiež zodpovedný za náhodnú 
škodu. O odovzdaní predmetu zmluvy do opravy v inom mieste a prevzatí predmetu Zmluvy z opravy 
v mieste dodania predmetu Zmluvy sa spíše odovzdávací protokol, na ktorý sa primerane vzťahujú 
ustanovenia tejto Zmluvy.  

Zachovanie prevádzkyschopnosti EJ 

11.18. Po dobu trvania záruky odo dňa dodania EJ musí koeficient prevádzkyschopnosti EJ dodaných 
Kupujúcemu stanovený ako podiel celkového času prevádzky EJ znížený o súčet dní odstavení EJ 
z dôvodu uznaných záručných vád k celkovému času prevádzky EJ (%) dosiahnuť za každý celý 
kalendárny štvrťrok hodnotu minimálne 95%. 

Metodika vyhodnocovania prevádzkyschopnosti EJ je nasledovná: 

Hodnotenie sa bude vykonávať počas záručnej doby EJ a začne po prvom mesiaci odo dňa uvedenia 
vozňa do prevádzky. 

Vyhodnocovanie prevádzkyschopnosti sa uskutoční štvrťročne. Koeficient prevádzkyschopnosti je 
definovaný nasledujúcim vzorcom: 
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kde : 

p - koeficient prevádzkyschopnosti, 

ts – počet dní v sledovanom období s-tej EJ, 

o – počet dní, odstavenia EJ z dôvodu uznanej reklamácie, 

s –počet prevádzkovaných EJ v sledovanom období, započíta sa každé EJ, ktoré bolo v sledovanom 
období prevádzkované hoci len raz. 

Pre účel vyhodnocovania prevádzkyschopnosti je za začiatok odstavenia považovaný deň doručenia 
reklamačného hlásenia Predávajúcemu. Do vyhodnocovania bude zahrnuté odstavenie z dôvodu takých 
vád, ktorých odstránenie potrvá dlhšie než 3 hodiny, alebo v ich dôsledku dôjde k narušeniu grafikonu 
vlakovej dopravy. Pre účely vyhodnocovania doby odstavenia platí, že: 

1 deň = odstavenie EJ po dobu kratšiu ako 24 hod 

2 dni = odstavenie EJ po dobu 24 až 48 hod, atď. 

Do vyhodnotenia nebude zahrnutý taký prípad, pokiaľ k vade vyžadujúcej odstavenie EJ dôjde 
v dôsledku cudzieho zavinenia. Takým prípadom môže byť aj dokázaná nekvalitne vykonávaná údržba 
EJ. Predávajúci má právo kontroly vykonávanej údržby EJ a Kupujúci na požiadanie zabezpečí 
predloženie dokladov o vykonávanej údržbe. Do doby odstavenia z dôvodu opravy nebude zahrnutý čas, 
pokiaľ porucha už vznikla, ale oprava nemohla byť z dôvodov na strane Kupujúceho vykonaná. Zároveň 
sa zmluvné strany dohodli, že pokiaľ v sledovanom období nebude zmluvnými stranami určené, či 
konkrétna reklamácia je reklamáciou uznanou alebo neuznanou platí, že do výpočtu 
prevádzkyschopnosti nebude tento EJ zaradený pre celé sledované obdobie (kalendárny štvrťrok). 

11.19. Predávajúci je povinný dodať také EJ, u ktorých sa po dobu 48 mesiacov po uplynutí záručnej doby 
poslednej EJ podľa bodu 11.1. tejto Zmluvy, Udržiavacie náklady EJ stanovené podľa metodiky 
uvedenej v Prílohe č. 13 tejto Zmluvy nepresiahnu predpokladané Udržiavacie náklady uvedené v 
Prílohe č. 13 . 

 

12. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A SANKCIE 

12.1. Zodpovednosť za škodu vzniknutú zmluvným stranám sa bude posudzovať podľa § 373 a nasl. 
Obchodného zákonníka. 

12.2. V prípade, že z dôvodov za ktoré nezodpovedá Kupujúci, Predávajúci nedodrží termíny na ukončenie 
stavby hrubej skrine vozňa ktoréhokoľvek dráhového vozidla uvedené v Prílohe č. 9 alebo v Prílohe č. 
11 k tejto Zmluve, Kupujúcemu vzniká voči Predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % 
zo sumy zálohy, ktorá má byť po ukončení stavby hrubej skrine vozňa daného dráhového vozidla 
uhradená Predávajúcemu podľa bodu 7.1.2. tejto Zmluvy, a to za každý začatý deň omeškania sa 
Predávajúceho s dokončením stavby hrubej skrine vozňa daného dráhového vozidla. 

12.3. V prípade, že z dôvodov za ktoré nezodpovedá Kupujúci, Predávajúci nedodrží termíny na dodanie 
predmetu Zmluvy dohodnuté, resp. vyplývajúce z ustanovení v bodov 4.5.1. až 4.5.11. tejto Zmluvy, t. j. 
najmä, ale nielen, dodanie EJ v termínoch uvedených v Prílohe č. 9 alebo v Prílohe č. 11 k tejto 
Zmluve, Kupujúcemu vzniká voči Predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % za každý 
začatý deň omeškania z ceny tej časti predmetu zmluvy, s ktorej dodaním je Predávajúci v omeškaní. Za 
predmet Zmluvy sa pre účely tohto bodu tohto článku Zmluvy považuje príslušná EJ, s dodaním ktorej 
bude Predávajúci v omeškaní.  

12.4. Predávajúcemu vznikne povinnosť zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu aj v prípade, keď Predávajúci 
poruší svoje nasledujúce povinnosti vyplývajúce mu z tejto Zmluvy, a to v nasledovnej výške: 

12.4.1. v prípade, ak si Predávajúci riadne a včas nesplní svoju povinnosť zaškoliť zamestnancov 
Kupujúceho v súlade s ustanoveniami bodov 3.2.2.(b), 3.2.2.(c), resp. bodov 4.15. a 4.16. tejto 
Zmluvy, Kupujúcemu vzniká voči Predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu 200,- EUR za každý 
deň omeškania sa so splnením príslušnej povinnosti, a pokiaľ doba tohto omeškania presiahne 30 
dní, ďalšiu zmluvnú pokutu vo výške 15 000,- EUR s tým, že uhradenie týchto zmluvných pokút 
nemá vplyv na povinnosť Predávajúceho dodatočne zaškoliť zamestnancov Kupujúceho, 
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12.4.2. v prípade dodania ktoréhokoľvek dráhového vozidla alebo ktorejkoľvek EJ s vadami, ktoré majú 
charakter podstatného porušenia Zmluvy, Kupujúcemu vzniká voči Predávajúcemu nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 100 000,- EUR za každú EJ dodanú s vadami, 

12.4.3. v prípade, pokiaľ nebudú reklamované vady Predávajúcim odstránené v lehote podľa čl. 4 bodu 4.6. 
Prílohy č. 5 k tejto Zmluve, Kupujúcemu vzniká voči Predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo 
výške 1 300,- EUR za každý aj začatý deň omeškania sa s odstránením predmetných vád, 

12.4.4. v prípade, ak Predávajúci poruší povinnosť vyplývajúcu z bodu 4.3. reklamačného poriadku, ktorý 
tvorí Prílohu č. 5 k tejto Zmluve alebo v prípade, ak Predávajúci poruší povinnosť zvolať a vykonať 
komisionálnu prehliadku v termíne dohodnutom v tejto Zmluve, Kupujúcemu vzniká voči 
Predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR, a to za každý jednotlivý prípad 
a každý začatý deň riadneho a včasného nesplnenia dotknutej povinnosti, 

12.4.5. v prípade, ak si Predávajúci riadne a včas nesplní ktorúkoľvek zo svojich povinností vyplývajúcich 
mu z ustanovení bodov 4.18, 4.19. a 4.21. tejto Zmluvy a týkajúcich sa odovzdávania predmetu 
Zmluvy, Kupujúcemu vzniká voči Predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR, 
a to za každý jednotlivý prípad riadneho a včasného nesplnenia dotknutej povinnosti,  

12.4.6. v prípade porušenia povinnosti Predávajúceho označovať dráhové vozidlá podľa bodu 10.11. tejto 
Zmluvy, Kupujúcemu vzniká voči Predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR, 
a to za každý jednotlivý prípad riadneho a včasného nesplnenia tejto povinnosti, 

12.4.7. v prípade porušenia povinnosti Predávajúceho predkladať správy o vykonávaní predmetu Zmluvy – 
monitorovacie správy podľa bodu 10.13. tejto Zmluvy, a/alebo v prípade porušenia povinnosti 
Predávajúceho zaslať Kupujúcemu písomné oznámenie v lehotách a s obsahom vyplývajúcimi 
z ustanovení bodu 10.14. tejto Zmluvy, Kupujúcemu vzniká voči Predávajúcemu nárok na zmluvnú 
pokutu vo výške 500,- EUR, a to za každý jednotlivý prípad riadneho a včasného nesplnenia 
príslušnej povinnosti, 

12.4.8. v prípade, ak Predávajúci poruší akúkoľvek svoju povinnosť týkajúcu sa zabezpečenia možnosti 
Kupujúceho riadne vykonať kontrolu vykonávania predmetu Zmluvy podľa bodov 10.1. až 10.5. tejto 
Zmluvy, alebo povinnosť pri zistených nedostatkoch odstrániť vady predmetu Zmluvy, Kupujúcemu 
vzniká voči Predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR, a to za každý 
jednotlivý prípad nesplnenia dotknutej povinnosti riadne a včas, 

12.4.9. v prípade, ak Predávajúci poruší ktorúkoľvek zo svojich informačných povinností podľa bodov 16.3. 
až 16.5. tejto Zmluvy, Kupujúcemu vzniká voči Predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 
500,- EUR, a to za každý jednotlivý prípad nesplnenia takejto povinnosti riadne a včas, 

12.4.10. v prípade, ak Predávajúci poruší svoju povinnosť uchovávať výrobnú dokumentáciu a mať ju 
k dispozícii počas 30 rokov odo dňa prevzatia poslednej jednotky, prípadne odo dňa prevzatia 
posledného dráhového vozidla podľa tejto Zmluvy, Kupujúcemu vzniká voči Predávajúcemu nárok 
na zmluvnú pokutu vo výške 100 000,- EUR, 

12.4.11. ak nebudú z dôvodov za ktoré nezodpovedá Kupujúci do 15. 10. 2023 dodané Kupujúcemu všetky 
dráhové vozidlá, dodanie ktorých predpokladá táto Zmluva, resp. riadne a včas uplatnená Opcia, 
Kupujúcemu vzniká voči Predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 % z dojednanej 
ceny nedodaných EJ podľa tejto Zmluvy,  

12.4.12. v prípade, že v záručnej lehote dôjde z dôvodu vád k narušeniu grafikonu vlakovej dopravy, 
Kupujúcemu vzniká voči Predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 350.- EUR za každé 
jedno narušenie grafikonu. Pod narušením grafikonu sa pre potreby tohto ustanovenia považujú 
nasledovné prípady : (i) Meškanie vlaku dlhšie ako 15 minút, (ii) Vyraďovanie dráhového vozidla z 
vlaku bez ohľadu na dĺžku vzniknutého meškania, (iii) Pripojenie náhradného dráhového vozidla 
bez ohľadu na dĺžku vzniknutého meškania. 

12.4.13. v prípade, ak Predávajúci požiadal príslušného správcu o vypracovanie reštrukturalizačného 
posudku týkajúceho sa Predávajúceho bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho, 
Kupujúcemu vzniká voči Predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300 000,- EUR, 

12.4.14. v prípade, ak Predávajúci dodá ktorékoľvek EJ 220 alebo ktorékoľvek EJ 300 v odlišnom 
technickom vyhotovení, ako je prvé dodané EJ 220 alebo prvé dodané EJ 300, najmä použité 
komponenty nebudú rovnakého druhu, výrobcu a typu komponentu, ako na prvom EJ dodanom 
podľa tejto Zmluvy, a to všetko bez písomného súhlasu Kupujúceho, vzniká Kupujúcemu nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 100 000,- EUR za každé jedno takéto porušenie Zmluvy, 
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12.4.15. v prípade, ak prevádzkyschopnosť EJ dodaných Kupujúcemu nedosiahne v niektorý kalendárny 
štvrťrok percentuálnu hodnotu určenú v bode 11.18. Zmluvy, vzniká Kupujúcemu nárok na zmluvnú 
pokutu nasledovne  

(a) pri koeficiente prevádzkyschopnosti menej ako 95 %, avšak viac ako 93%, je nárok na zmluvnú 
pokutu vo výške: 0,05 % z celkovej ceny EJ hodnotených v záručnej dobe za príslušný štvrťrok,  

(b) pri koeficiente prevádzkyschopnosti rovné alebo menej ako 93 %, avšak viac ako 85 %, je nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške: 0,15 % z celkovej ceny EJ hodnotených v záručnej dobe za príslušný 
štvrťrok,  

(c) pri koeficiente prevádzkyschopnosti rovné alebo menej ako 85 %, avšak viac ako 80 %, je nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške: 0,3 % z celkovej ceny EJ hodnotených v záručnej dobe za príslušný 
štvrťrok,  

(d) pri koeficiente prevádzkyschopnosti rovné alebo menej ako 80 % je nárok na zmluvnú pokutu vo 
výške: 0,5 % z celkovej ceny EJ hodnotených v záručnej dobe za príslušný štvrťrok,  

12.4.16. v prípade, ak skutočné Udržiavacie náklady EJ počas doby uvedenej v bode č. 11.19. tejto Zmluvy, 
vypočítané podľa metodiky stanovenia nákladov uvedenej v Prílohe č. 13 tejto Zmluvy prekročia 
hodnotu garantovanú Predávajúcim v Prílohe č. 13 tejto Zmluvy, vzniká Kupujúcemu voči 
Predávajúcemu nárok na uhradenie čiastky vo výške zodpovedajúcej rozdielu skutočných 
vzniknutých Udržiavacích nákladov a predpokladaných Udržiavacích nákladov garantovaných 
Predávajúcim, podľa Prílohy č. 13 tejto Zmluvy (ďalej aj „Rozdiel v nákladoch“).  

Kupujúci má ďalej nárok požadovať zmluvnú pokutu vo výške desaťnásobku sumy určenej vzorcom 
uvedeným v Prílohe č. 13 (Npokuta). Uvedená zmluvná pokuta zohľadňuje predpokladané zvýšené 
náklady na prevádzku a údržbu EJ počas predpokladaného obdobia prevádzkovania EJ, 

12.4.17. V prípade, ak Predávajúci poruší svoju povinnosť zabezpečiť Kupujúcemu akýkoľvek náhradný diel 
potrebný pre EJ zakúpené podľa tejto Zmluvy alebo povinnosť zaslať Kupujúcemu návrh kúpnej 
zmluvy na tento náhradný diel alebo dodať náhradný diel v určenej lehote, tak ako sú tieto 
povinnosti uvedené v bode 3.2.4. je povinný Kupujúcemu uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- 
EUR za každé jednotlivé porušenie ktorejkoľvek z uvedených povinností a to za každý začatý deň 
omeškania,. 

V prípade zmluvných pokút podľa bodov 12.2.,12.3, 12.4.1., nie je Predávajúci povinný uhradiť 
predmetnú zmluvnú pokutu v prípade, ak preukáže, že porušenie jeho povinnosti bolo spôsobené 
v príčinnej súvislosti s vyššou mocou. Za vyššiu moc sa pre účely tejto Zmluvy rozumie : vietor 
o rýchlosti viac ako 74 km/h, zemetrasenia spôsobilé poškodiť budovy Predávajúceho, povodne, 
požiare, výbuchy, vojny, občianske nepokoje, revolúcie, teroristické útoky a epidémie 
nadnárodného charakteru. O následkoch vyššej moci je Predávajúci povinný písomne upovedomiť 
Kupujúceho v lehote 15 dní od jej vzniku, inak je povinný predmetné zmluvné pokuty uhradiť 
v celom rozsahu. 

12.5. Predávajúci má voči Kupujúcemu nasledovné nároky na zmluvnú pokutu:  

12.5.1. v prípade nesplnenia informačnej povinnosti podľa bodov 16.3. až 16.5. tejto Zmluvy vzniká 
Predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR, a to za každý jednotlivý prípad 
riadneho a včasného nesplnenia takejto povinnosti,  

12.5.2. v prípade, ak Kupujúci poruší svoje povinnosti, ktoré má pri dodaní predmetu Zmluvy podľa bodu 
4.19. až 4.21. tejto Zmluvy, vzniká Predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR 
a to za každý jednotlivý prípad riadneho a včasného nesplnenia dotknutej povinnosti. 

12.6. Pokiaľ nie je v niektorom z ustanovení tejto zmluvy uvedené inak, v prípade porušenia akýchkoľvek 
povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy, je každá zo zmluvných strán oprávnená si voči druhej zmluvnej 
strane uplatňovať popri nároku na zmluvnú pokutu aj nárok na náhradu škody, a to v plnom rozsahu 
vzniknutej škody.  

12.7. Predávajúci má právo účtovať Kupujúcemu z titulu omeškania s úhradou faktúry zmluvnú pokutu vo 
výške 0,02 % z neuhradenej fakturovanej sumy za každý deň omeškania. Uvedená zmluvná pokuta 
predstavuje úplnú náhradu akejkoľvek a všetkej škody a súčasne úplnú úhradu akýchkoľvek a všetkých 
nákladov, ktorá (táto škoda) a ktoré (tieto náklady) by mohli Predávajúcemu vzniknúť v súvislosti 
s riadnym a včasným neuhradením ktorejkoľvek faktúry s tým, že zmluvné strany v tejto súvislosti 
nepredpokladajú vznik vyššej škody a/alebo vznik vyšších nákladov na strane Predávajúceho. Popri 
tomto nároku teda Predávajúci nemá z uvedeného titulu nárok na náhradu škody (vrátane a bez 
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obmedzenia na nárok na zaplatenie zákonného úroku z omeškania) ani nárok na iné plnenie či už 
peňažného alebo nepeňažného charakteru. 

12.8. Omeškanie s úhradou faktúry spôsobené z rozhodnutia Riadiaceho orgánu alebo iných oprávnených 
orgánov (najmä CO, PJ a/alebo orgánov kontroly a auditu SR či EÚ), resp. omeškaním niektorého z 
týchto subjektov, nezakladá nárok Predávajúceho na uplatnenie zmluvnej pokuty voči Kupujúcemu 
podľa bodu 12.7. tejto Zmluvy iba v prípade, že Kupujúci si splnil všetky povinnosti vyplývajúce zo 
zmluvy o poskytnutí NFP medzi Riadiacim orgánom a Kupujúcim v súvislosti s poskytovaním finančných 
prostriedkov zo strany Riadiaceho orgánu. Kupujúci je povinný Predávajúcemu na požiadanie preukázať 
splnenie povinností v zmysle predchádzajúcej vety. Pre zamedzenie pochybností, uhradením faktúry pre 
účely tohto bodu Zmluvy sa rozumie úhrada tak zo zdrojov pozostávajúcich z podielu financovaného na 
základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj z podielu spolufinancovaného Kupujúcim. Predávajúci v tejto 
súvislosti nemá nárok ani na iné plnenia zo strany Kupujúceho. 

 

13. ZMENA A ZRUŠENIE ZMLUVY 

13.1. Túto Zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len v písomnej forme, pričom zmena Zmluvy sa vykonáva 
formou písomných, vzostupne číslovaných dodatkov k tejto Zmluve.  

13.2. Od tejto Zmluvy je možné odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje táto Zmluva a Obchodný zákonník. 
Účinky odstúpenia nastávajú doručením písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej 
strane na adresu podľa bodu 14.1. tejto Zmluvy. V oznámení o odstúpení od Zmluvy musí byť presne 
vymedzený dôvod tohto odstúpenia. V prípade nedodržania obsahových a formálnych náležitostí 
spojených s oznámením o odstúpení podľa predchádzajúcej vety, takýto prejav vôle sa za odstúpenie od 
tejto zmluvy nepovažuje. 

Okrem prípadov výslovne uvedených v tejto Zmluve na inom mieste a prípadov vyplývajúcich 
z Obchodného zákonníka, má Kupujúci právo odstúpiť od tejto Zmluvy aj z týchto dôvodov zakladajúcich 
podstatné porušenie Zmluvy: 

13.2.1. ak bol právoplatne vyhlásený konkurz na majetok Predávajúceho alebo Predávajúci vstúpil do 
likvidácie, 

13.2.2. ak Predávajúci neplní povinnosti podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného 
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

13.2.3. ak omeškanie Predávajúceho s dodaním ktoréhokoľvek dráhového vozidla trvá viac ako 6 
mesiacov,  

13.2.4. ak Predávajúci nedodá ktorékoľvek dráhové vozidlo najneskôr do 15. 10. 2023, a to v časti dodania 
predmetu zmluvy, ktoré neboli dodané v danej lehote, 

13.2.5. ak Predávajúci stratí oprávnenie k výkonu činnosti, oprávňujúcej ho na plnenie povinností podľa 
tejto Zmluvy, 

13.2.6. ak Predávajúci dodá v rozpore s touto Zmluvou EJ 220 alebo EJ 300 v odlišnom technickom 
vyhotovení, najmä použité komponenty nebudú rovnakého druhu, výrobcu a typu komponentov, 
ako na prvom EJ 220 alebo EJ 300 dodanom podľa tejto Zmluvy, a to všetko bez písomného 
súhlasu Kupujúceho, a to vo vzťahu ku každému jednému EJ dotknutému predmetným porušením, 

13.2.7. ak sa Predávajúci dostane do omeškania so splnením akejkoľvek ďalšej povinnosti vyplývajúcej 
Predávajúcemu z tejto zmluvy, a pokiaľ Predávajúci takýto stav neodstráni ani v dodatočnej 
primeranej lehote určenej Kupujúcim na odstránenie takéhoto stavu, ktorá (táto lehota) začne 
plynúť odo dňa doručenia písomnej výzvy Kupujúceho Predávajúcemu. Primeraná, dodatočná 
lehota na splnenie, na odstránenie stavu vzniknutého v dôsledku takéhoto omeškania 
Predávajúceho je maximálne 3 mesiace odo dňa doručenia písomnej výzvy Kupujúceho 
Predávajúcemu, 

13.2.8. ak prevádzkyschopnosť EJ odovzdaných Kupujúcemu, určená výpočtom podľa bodu 11.18. 
Zmluvy, nedosiahne za sebou nasledujúce dva kalendárne štvrťroky hodnotu 60 %, 

13.2.9. Porušenie vyhlásení Predávajúceho podľa bodov 16.2.5. a 16.2.6. tejto. 

13.3. Predávajúci má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Kupujúci neposkytuje Predávajúcemu súčinnosť 
podľa tejto Zmluvy potrebnú na riadne dodanie predmetu zmluvy, pokiaľ Kupujúci takýto stav neodstráni 
ani v dodatočnej primeranej lehote určenej Predávajúcim na odstránenie takéto stavu, ktorá (táto lehota) 
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začne plynúť odo dňa doručenia písomnej výzvy Predávajúceho Kupujúcemu. Primeraná, dodatočná 
lehota na splnenie, na odstránenie stavu vzniknutého v dôsledku takéhoto omeškania Kupujúceho je 
maximálne 3 mesiace odo dňa doručenia písomnej výzvy Predávajúceho Kupujúcemu. Neposkytnutie 
súčinnosti Kupujúcim sa považuje za nepodstatné porušenie zmluvy. Predávajúci má taktiež právo 
odstúpiť od Zmluvy v prípade právoplatného vyhlásenia konkurzu na majetok Kupujúceho alebo vstupu 
Kupujúceho do likvidácie. 

13.4. Kupujúci je oprávnený písomne vypovedať túto Zmluvu  v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo 
Zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim a výsledky kontroly RO neumožňujú financovanie výdavkov 
vzniknutých z tohto verejného obstarávania, a to bez vzniku akéhokoľvek nároku Predávajúceho na 
finančné alebo nefinančné plnenie. 

13.5. Ukončením Zmluvy nie je dotknutá účinnosť ustanovení, ktoré sa týkajú ochrany dôverných informácií, 
zmluvných pokút, ustanovení týkajúcich sa záruky na predmet Zmluvy a všetky ďalšie ustanovenia, ktoré 
vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.  

 

14. DORUČOVANIE 

14.1. Pokiaľ táto Zmluva neurčuje inak, potom všetky oznámenia alebo iné dokumenty odoslané zmluvnými 
stranami musia byť v písomnej forme a musia byť preukázateľne doručené osobne, poštou 
(doporučenou zásielkou) alebo prostredníctvom registrovaných kuriérskych služieb. Zásielky budú 
doručované na adresu sídla zmluvnej strany uvedenú v tejto Zmluve, pokiaľ príslušná zmluvná strana 
neoznámi a nepreukáže originálom Výpisu z obchodného registra zmenu sídla – v takomto prípade sa 
bude doručovať na novú adresu sídla. V prípade nesúladu adresy podľa tejto Zmluvy, resp. adresy 
oznámenej, s adresou uvedenou na aktuálnom výpise z obchodného registra, budú písomnosti 
doručované na obidve adresy, pričom na doručenie postačuje doručenie aspoň na jednu z týchto adries.  

14.2. Dojednáva sa, že listiny zasielané prostredníctvom pošty sa budú považovať za doručené najneskôr 
uplynutím lehoty 5 pracovných dní od odoslania listiny na adresu uvedenú v bode 14.1 tejto Zmluvy, a to 
bez ohľadu na úspešnosť ich doručenia, pričom na preukázanie odoslania takejto listiny postačuje 
podací lístok potvrdený poštou.  

14.3. Listiny zasielané prostredníctvom registrovaných kuriérskych služieb (najmä DHL, IN TIME, UPS) sa 
budú považovať za doručené okamihom prevzatia takejto listiny povereným (splnomocneným) 
zamestnancom príslušnej zmluvnej strany. V prípade neúspešnosti prvého doručenia listiny zasielanej 
prostredníctvom registrovaných kuriérskych služieb, sa bude takáto listina považovať za doručenú 
najneskôr tretím (3) dňom po vykonaní prvého pokusu o doručenie s tým, že na preukázanie doručenia 
takejto listiny zasielanej prostredníctvom registrovaných kuriérskych služieb postačuje vyhlásenie 
kuriérskej služby o vykonaní prvého pokusu o doručenie. 

14.4. Listiny, ktoré si zmluvné strany majú doručovať podľa Prílohy č. 5 k tejto Zmluve, môžu byť doručované 
aj prostredníctvo faxu alebo elektronickou poštou s tým, že každá zmluvná strana musí zaistiť riadnu 
evidenciu a archiváciu takto odoslaných správ na médiu necitlivom na svetlo. Dátum a čas prijatia 
správy faxom, resp. elektronickou poštou je v ďalšom konaní rozhodujúci pre počítanie lehôt.  

14.5. Faxová korešpondencia sa považuje za písomný dokument, ak obsahuje podpisy osôb oprávnených 
konať za konajúcu zmluvnú stranu.  

14.6. Adresy pre komunikáciu prostredníctvom elektronickej pošty sú: 

14.6.1. Kupujúci : kuruc.stefan@slovakrail.sk 

kutenic.jozef@slovakrailsk 

14.6.2. Predávajúci : petr.soubusta@skoda.cz, 

  miroslav.petr@skoda.cz 

  pavel.kotab@skoda.cz 

  vladimir.chovanec@zos.sk 

 

15. PRÁVO A RIEŠENIE SPOROV 

15.1. Zmluvné strany sa dohodli že ich právne vzťahy, ktoré vzniknú na základe tejto Kúpnej zmluvy 
a v súvislosti s jej realizáciou, sa budú riadiť právom Slovenskej republiky, predovšetkým Obchodným 

mailto:kuruc.stefan@slovakrail.sk
mailto:kutenic.jozef@slovakrailsk
mailto:petr.soubusta@skoda.cz
mailto:miroslav.petr@skoda.cz
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zákonníkom Slovenskej republiky s vylúčením aplikácie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej 
kúpe tovaru z roku 1980, a to i v prípade, že jedna zo zmluvných strán je subjekt so sídlom mimo 
Slovenskej republiky. 

15.2. Na prerokovanie akýchkoľvek sporov, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad 
alebo zrušenie, vrátane sporov týkajúcich sa výkladu a/alebo platnosti ustanovení tohto bodu Zmluvy, 
budú príslušné súdy Slovenskej republiky. 

 

16. OSOBITNÉ VYHLÁSENIA A ZÁVÄZKY ZMLUVNÝCH STRÁN 

16.1. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že: 

16.1.1. na ich majetok nebol ku Dňu uzavretia tejto Zmluvy vyhlásený konkurz a povolená 
reštrukturalizácia, resp. že si nie sú vedomí žiadnych skutočností nasvedčujúcich tomu, že by 
v budúcnosti mohlo dôjsť k podaniu návrhu na začatie konkurzu alebo reštrukturalizácie na ich 
majetok, 

16.1.2. voči nim nie je ku Dňu uzavretia tejto Zmluvy vedené exekučné konanie, konanie o výkon 
rozhodnutia alebo dobrovoľná dražba na základe návrhu tretej osoby, na základe ktorých by mohlo 
dôjsť k scudzeniu akéhokoľvek majetku ktorejkoľvek zo zmluvných strán v akejkoľvek forme 
v prospech akejkoľvek tretej osoby a v takom rozsahu, že by to mohlo priamym spôsobom ohroziť 
plnenie povinností zmluvných strán podľa tejto Zmluvy, resp. že si nie sú vedomí žiadnych 
skutočností nasvedčujúcich tomu, že by v budúcnosti mohlo dôjsť k začatiu takýchto konaní, 

16.1.3. voči nim nie je ku Dňu uzavretia tejto Zmluvy vedené exekučné konanie alebo konanie o výkon 
rozhodnutia z titulu nedoplatkov v súvislosti s neplnením daňových, colných alebo odvodových 
povinností ktorejkoľvek zo zmluvných strán, na základe ktorého (tohto konania) by mohlo dôjsť 
k scudzeniu akéhokoľvek majetku ktorejkoľvek zo zmluvných strán v akejkoľvek forme v prospech 
akejkoľvek tretej osoby a v takom rozsahu, že by to mohlo priamym spôsobom ohroziť plnenie 
povinností zmluvnej strany podľa tejto Zmluvy, resp. že si nie sú vedomí žiadnych skutočností 
nasvedčujúcich tomu, že by v budúcnosti mohlo dôjsť k začatiu takýchto konaní, 

16.1.4. ku Dňu uzavretia tejto Zmluvy nebol vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia, vedená 
exekúcia z akéhokoľvek titulu alebo dobrovoľná dražba, a to všetko na majetok akejkoľvek tretej 
osoby, pokiaľ by takéto konania mohli priamym spôsobom ohroziť plnenie povinností ktorejkoľvek 
zo zmluvných strán podľa tejto Zmluvy, resp. že si nie sú vedomí žiadnych skutočností 
nasvedčujúcich tomu, že by v budúcnosti mohlo dôjsť k začatiu takýchto konaní, 

16.1.5. ku Dňu uzavretia tejto zmluvy nie sú insolventní alebo neschopní platiť akékoľvek svoje peňažné 
záväzky voči svojim veriteľom v termíne ich splatnosti, resp. že je nepravdepodobné, že nedodržia 
taký záväzok vyplývajúci z inej zmluvy dohodnutej s ktoroukoľvek treťou osobou, nedodržanie 
ktorého môže mať priamy vplyv na schopnosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán plniť záväzky podľa 
tejto Zmluvy, resp. že si nie sú vedomí žiadnych skutočností nasvedčujúcich tomu, že by 
v budúcnosti mohlo dôjsť k takýmto situáciám, 

16.1.6. nie sú im známe žiadne okolnosti obmedzujúce ich oprávnenie uzavrieť túto Zmluvu, najmä že 
uzatvorenie tejto Zmluvy a vykonávanie práv a plnenie záväzkov z nej vyplývajúcich nie je v rozpore 
so žiadnym rozhodnutím akéhokoľvek štátneho orgánu a nie je ani viazané na súhlas, povolenie 
alebo súhlasné vyjadrenie akejkoľvek tretej osoby v zmysle všeobecne záväzných právnych 
predpisov a pokiaľ áno, že takýto súhlas, povolenie alebo súhlasné vyjadrenie bolo riadne a včas 
vydané. 

16.2. Subdodávatelia a register partnerov verejného sektora 

Informačné povinnosti vo vzťahu k subdodávateľom 

16.2.1. Na poskytovanie niektorých plnení, ktoré tvoria súčasť predmetu Zmluvy pre Kupujúceho, má 
Predávajúci, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve právo uzatvárať subdodávateľské zmluvy. 

16.2.2. Predávajúci je povinný Kupujúcemu predložiť v písomnej forme zoznam všetkých známych 
subdodávateľov podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v rozsahu:  

a) podiel plnenia Predmetu Zmluvy, ktorý má v úmysle zadať Predávajúci, subdodávateľom a 
predmet subdodávok,  
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b) identifikačné údaje o všetkých známych subdodávateľov 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 subPredávajúca v rozsahu: meno a 
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia,  

Zoznam podľa tohto bodu tvorí Prílohu č. 14 tejto Zmluvy a je jej nedeliteľnou súčasťou. 

16.2.3. Kupujúci týmto v zmysle ust. § 41 ods. 4 zákona 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 16.2.2. 
Predávajúci pri výbere subdodávateľa musí postupovať tak, aby vynaložené náklady na 
zabezpečenie plnenia na základe Zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene, 

c) Predávajúci  zodpovedá za plnenie Zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby 
plnenie realizované na základe zmluvy realizoval sám. Predávajúci zodpovedá za odbornú 
starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/ 
vykonaného na základe zmluvy o subdodávke, 

d) Predávajúci je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme, 

16.2.4. Porušenie povinností Predávajúceho podľa bodov 16.2.2. a 16.2.3.predstavuje nepodstatné 
porušenie tejto Zmluvy. 

Register partnerov verejného sektora 

16.2.5. 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“).   

16.2.6. Predávajúci vyhlasuje, že ak to zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov požaduje, jeho dodávatelia sú 
registrovaní v registri partnerov verejného sektora. 

16.2.7. V prípade porušenia povinnosti zo strany Predávajúceho alebo jeho subdodávateľov podľa bodov 
16.2.5. a 16.2.6. a z toho vyplývajúcej sankcie uloženej zo strany orgánu štátnej správy a/alebo 
akéhokoľvek iného subjektu, vyplývajúcej z porušenia povinnosti Predávajúceho a jeho 
subdodávateľov, uhradenej Kupujúcim, zaväzuje sa Predávajúci uhradiť Kupujúcemu túto sankciu 
v plnej výške najneskôr do 3 dní odo dňa obdržania písomnej výzvy od Kupujúceho. O skutočnosti, 
že sa takéto konanie začalo Kupujúci bude informovať Predávajúceho, tak aby mal tento možnosť 
sa ku konaniu vyjadriť. 

16.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky vyhlásenia uvedené v predchádzajúcich bodoch 16.1.1. až 16.2.6. 
tejto Zmluvy sú pravdivé a úplné a zaväzujú sa konať tak, aby riadne plnili všetky povinnosti pre nich z 
týchto vyhlásení vyplývajúce a aby nenastala žiadna negatívna okolnosť predpokladaná ustanoveniami 
týchto vyhlásení. 

16.4. Zmluvné strany sa podpisom tejto Zmluvy zaväzujú vzájomne sa písomne informovať o akýchkoľvek a 
všetkých skutočnostiach, vyhláseniach, informáciách, korešpondencii, právnych úkonoch a o 
akýchkoľvek iných prejavoch vôle a právnych skutočnostiach (v ďalšom texte len „relevantné 
skutočnosti“), ktoré sú výsledkom ich vlastného poznania, alebo o ktorých sa dozvedeli od tretej osoby, 
a ktoré nasvedčujú tomu, že došlo, resp. v budúcnosti nepochybne dôjde k niektorej z okolností 
predpokladaných ustanoveniami bodu 16.1.1. až 16.1.7. tejto Zmluvy, a to v lehote piatich (5) 
kalendárnych dní odo dňa, kedy k relevantnej skutočnosti na strane ktorejkoľvek zmluvnej strany došlo, 
alebo kedy bola relevantná skutočnosť zmluvnej strane doručená alebo odo dňa, kedy sa ktorákoľvek 
zmluvná strana o relevantnej skutočnosti na jej strane dozvedela, resp. pri vynaložení odbornej 
starostlivosti mala dozvedieť, a to podľa toho, ktorý z týchto dní nastane skôr. 

16.5. Zmluvné strany sú povinné sa vzájomne písomne informovať o všetkých zmenách údajov zapísaných 
o danej zmluvnej strane v obchodnom registri, prípadne zápise nových údajov tak, že oznámenie 
o zmene skutočností zapísaných o danej zmluvnej strane v obchodnom registri doručia druhej zmluvnej 
strane do 7 pracovných dní od zápisu zmeny údaja, resp. od zápisu nového údaja do obchodného 
registra, pričom k tomuto oznámeniu musí byť priložený originál výpisu z obchodného registra. 
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16.6. Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa písomne informovať o zmene štatutárneho orgánu, alebo 
spôsobe konania štatutárneho orgánu, o zmene osôb poverených konať vo veciach technických, ako aj 
o zmenách v akýchkoľvek iných osobách výslovne uvedených v tejto zmluve, pričom toto oznámenie 
musí byť druhej zmluvnej strane doručené v lehote do 7 pracovných dní od takejto zmeny. 

16.7. Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať o zmenách v údajoch potrebných na faxovú alebo 
elektronickú komunikáciu uvedených v bode 14.6. tejto Zmluvy, a to najneskôr nasledujúci pracovný deň 
od zmeny takýchto údajov, pričom toto oznámenie môže byť druhej zmluvnej strane doručované aj 
prostredníctvom faxu alebo elektronickej pošty. Zmena bankových údajov je možná na základe 
písomného oznámenia zmluvných strán, pričom takéto oznámenie musí byť podpísane štatutárnym 
orgánom tej zmluvnej strany, ktorá zmenu bankových údajov oznamuje druhej zmluvnej strane.  

 

17. OPCIA 

17.1. Pokiaľ sa Kupujúci rozhodne využiť právo Opcie, je povinný tak učiniť písomným oznámením o uplatnení 
práva Opcie doručeným Predávajúcemu, ktoré (toto oznámenie) musí obsahovať : 

Počet EJ 220 a/alebo EJ 300, ktoré Kupujúci požaduje dodať na základe práva Opcie a požadované 
termíny dodania týchto EJ (ďalej len „Oznámenie o uplatnení Opcie“).  

Súčasťou Oznámenia o uplatnení Opcie bude doplnená aj Príloha č. 11, kde budú uvedené všetky EJ 
a termíny ich dodania, požadované na základe uplatnenia práva Opcie. 

Kupujúci je oprávnený si uplatniť právo Opcie v počte najviac 5 (päť) kusov EJ 220 a 10 (desať) kusov 
EJ 300, a súčasne najviac do naplnenia celkového finančného limitu uvedeného v bode 6.1.4. Zmluvy. 

17.2. Najneskôr v lehote 30 dní od doručenia Oznámenia o uplatnení Opcie Predávajúcemu je Predávajúci 
povinný odoslať Kupujúcemu písomné oznámenie, v ktorom uvedie, že s uplatnením práva Opcie 
bezvýhradne súhlasí a uvedie termíny dodania hrubej stavby skrine vozňa jednotlivých EJ (ďalej len 
„Akceptačné oznámenie“).  

17.3. Bez ohľadu na skutočnosť, či Predávajúci zašle alebo nezašle Kupujúcemu Akceptačné oznámenie v 
lehote a s obsahom, ktoré sú uvedené v bode 17.2. tejto Zmluvy, Predávajúcemu vznikne povinnosť 
dodať Kupujúcemu EJ uvedené v Oznámení o uplatnení Opcie, a to za rovnakých podmienok, aké sa 
vzťahujú v zmysle tejto Zmluvy na dodanie 10 kusov EJ (vrátane a bez obmedzenia na podmienky 
týkajúce sa vrátenia zaplatených záloh v zmysle bodov 7.1.1. a 7.1.2. tejto Zmluvy, na podmienky 
uplatnenia sankcií v zmysle článku 12 tejto Zmluvy, na podmienky ukončenia Zmluvy podľa článku 13 
tejto Zmluvy a na všetky ďalšie podmienky vyplývajúce z tejto Zmluvy) s výnimkami vyplývajúcimi z bodu 
17.6. tejto Zmluvy.  

Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu hrubé stavby skrine vozňa a samotné EJ uvedené 
v oznámení o uplatnení opcie v dodacích lehotách uvedených v Prílohe č. 11 k tejto Zmluve, a to tak, že 
dohodnutým dňom dodania je 15. deň mesiaca uvedeného v harmonograme ako dátum dodania 
príslušnej hrubej skrine vozňa/ EJ.  

17.4. Kupujúci pristúpi k uplatneniu Opcie na základe svojej vlastnej úvahy, avšak najskôr uplatní Opciu po 
obdržaní stanoviska Európskej komisie k Projektu.  

Kupujúci je oprávnený uplatniť Opciu k jednému alebo viacerým EJ odoslaním Oznámenia o uplatnení 
Opcie do lehoty pre uplatnenie Opcie podľa bodu 3.1.5. Zmluvy, a to i na viac krát. Zmluvné strany sa 
však i po uplynutí tohto termínu môžu dohodnúť na dodaní EJ. V tomto prípade je však Predávajúci 
povinný dodržať termíny dodania určené v Prílohe č. 11. 

Kupujúci je oprávnený požadovať dodanie EJ na základe uplatnenia práva Opcie s nasledovnými 
obmedzeniami : 

17.4.1. Termín dodania EJ musí byť určený tak, aby medzi dňom zaslania Oznámenia o uplatnení Opcie vo 
vzťahu k predmetnej EJ a požadovaným termínom dodania tejto EJ nebolo menej ako 15 mesiacov. 

17.4.2. Najviac môže Kupujúci požadovať od Predávajúceho podľa tejto Zmluvy dodanie 1 ks EJ 
v ktoromkoľvek kalendárnom mesiaci. 

17.4.3. Termín dodania EJ nesmie byť skorší ako jeden mesiac po termíne dodania poslednej EJ podľa 
bodu 4.5.10. Zmluvy.  
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Dodanie EJ za podmienok prísnejších, ako je uvedené v tomto bode je Kupujúci od Predávajúceho 
oprávnený požadovať iba na základe písomného súhlasu Predávajúceho. 

17.5. V prípade, ak nedoručí Predávajúci Akceptačné oznámenie podľa bodu 17.2. riadne a včas, je Kupujúci 
oprávnený určiť termín dodania hrubej stavby skrine vozňa jednotlivých EJ podľa uplatnenej opcie tak, 
že termín dodania stavby hrubej skrine vozňov nesmie byť uvedený : (i) skôr ako 10 mesiacov od dňa 
zaslania Oznámenia o uplatnení Opcie vo vzťahu k príslušnému EJ a (ii) neskôr ako 4 mesiace pred 
termínom dodania príslušnej EJ. 

17.6. Odlišne od podmienok Zmluvy budú pri EJ dodaných na základe uplatnenej Opcie upravené nasledovné 
ustanovenia:  

17.6.1. podmienky bodu 7.1.1. Zmluvy sa nahradia nasledovnými podmienkami: 

Zálohovú platbu vo výške 10 % z celkovej ceny (bez DPH) všetkých EJ uvedených v Oznámení 
o uplatnení Opcie, je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu na základe zálohovej faktúry 
vystavenej Predávajúcim. Túto zálohovú faktúru je Predávajúci oprávnený vystaviť najskôr po 
uplynutí lehoty 10 dní od odoslania Akceptačného oznámenia Kupujúcemu.  

Pred vystavením uvedenej zálohovej faktúry je Predávajúci povinný predložiť Kupujúcemu bankovú 
záruku vystavenú minimálne na sumu zálohy podľa tohto bodu Zmluvy. Pokiaľ Kupujúci zálohu 
podľa tohto bodu tohto článku Zmluvy uhradí, je Predávajúci povinný túto zálohu postupne 
odpočítať od ceny uvedenej v bode 6.1.1. tejto Zmluvy pri EJ 220 alebo od ceny uvedenej v bode 
6.1.2. tejto Zmluvy pri EJ 300, fakturovanej za každé dodané EJ, a to rovnomerne vždy vo výške 10 
% z ceny každého jedného kusa dodaného EJ.  

V bankovej záruke musí byť uvedené vyhlásenie banky, že neodvolateľne, bezpodmienečne, na 
prvú výzvu a do 7 bankových dní po doručení písomnej výzvy Kupujúceho uspokojí akýkoľvek 
finančný nárok Kupujúceho (veriteľa) do výšky sumy poskytnutej zálohy vzniknutý z dôvodu 
omeškania sa Predávajúceho s dodaním ktoréhokoľvek EJ v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a 
v stanovenej lehote. Platnosť bankovej záruky podľa tohto bodu Zmluvy nesmie skončiť skôr ako 15 
dní po uplynutí lehoty dodania poslednej EJ z uplatnenej Opcie podľa tejto Zmluvy. Banková záruka 
bude uvoľnená do 15 dni po prevzatí poslednej EJ z uplatnenej Opcie. Banková záruka sa môže 
znižovať vždy o hodnotu vo výške 10 % z ceny každého jedného kusa dodaného EJ po dodaní EJ 
podľa tejto Zmluvy na základe predloženého protokolu o odovzdaní a prevzatí EJ, ktorého obsah je 
uvedený v Prílohe č. 6c tejto Zmluvy. 

17.6.2. podmienky bodu 7.1.2. Zmluvy sa nahradia nasledovnými podmienkami: 

Zálohovú platbu vo výške 15 % z ceny (bez DPH) každého jedného kusa dráhového vozidla 
uvedeného v Oznámení o uplatnení Opcie, je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu na základe 
zálohovej faktúry vystavenej Predávajúcim po riadnom ukončení stavby jednotlivých hrubých skríň 
vozňa príslušného dráhového vozidla uvedeného v Oznámení o uplatnení Opcie.  

Za riadne ukončenie stavby hrubej skrine vozňa dráhového vozidla sa považuje moment 
podpísania Protokolu o ukončení stavby hrubej skrine vozňa dráhového vozidla podľa bodu 10.2. 
tejto Zmluvy a Prílohy 6a k tejto Zmluve, v ktorom obidve zmluvné strany odsúhlasia riadne 
ukončenie tejto stavby. Uvedený protokol bude podkladom pre vystavenie zálohovej faktúry podľa 
tohto bodu Zmluvy. Takto uhradenú zálohu bude Predávajúci povinný postupne odpočítať z ceny 
každého jedného kusa dráhového vozidla uvedeného v Oznámení o uplatnení Opcie, fakturovanej 
za každé dodané dráhové vozidlo uvedené v Oznámení o uplatnení Opcie, a to rovnomerne vždy 
vo výške 15 % z ceny každého jedného kusa dodaného dráhového vozidla uvedeného v Oznámení 
o uplatnení Opcie. Predávajúci je oprávnený vystaviť zálohovú faktúru podľa tohto bodu Zmluvy 
jedine v prípade, ak nie je v omeškaní s plnením termínov dodávania EJ, resp. dráhových vozidiel 
vyplývajúcich z Prílohy č. 9 a/alebo Prílohy č. 11 k tejto Zmluve, v opačnom prípade len 
s prechádzajúcim súhlasom Kupujúceho. 

Bez ohľadu na bod 7.7. Zmluvy Predávajúci nie je oprávnený vystaviť zálohovú faktúru podľa tohto 
bodu v prípade, ak je dohodnutý dátum dodania EJ vo vzťahu ku ktorému sa faktúra vystavuje 
kratší ako 60 dní od dňa jej vystavenia. 

17.6.3. Predávajúci je povinný na výzvu Kupujúceho vrátiť sumu uhradenej zálohy podľa bodu 17.6.1. 
v prípade, ak sa dostane do omeškania s odovzdaním ktorejkoľvek hrubej skrine vozne a/alebo EJ 
v čase trvania bankovej záruky. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa dojednáva, že Kupujúci 
je oprávnený si uspokojiť svoj nárok na vrátenie zálohy podľa tohto bodu z poskytnutej bankovej 
záruky bez ohľadu na to, či zaslal Predávajúcemu výzvu podľa tohto bodu alebo nie. 
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18. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

18.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.  

18.2. Táto Zmluva bude bez zbytočného odkladu po jej podpísaní zverejnená 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. 

Odkladacia podmienka účinnosti Zmluvy 

18.3. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom nadobudne účinnosť Zmluva 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, na základe ktorej RO poskytne nenávratný finančný 
príspevok v prospech Kupujúceho pre účely Projektu. 

V prípade, ak Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, na základe ktorej RO poskytne 
nenávratný finančný príspevok v prospech Kupujúceho pre účely Projektu nenadobudne účinnosť ani do 
31.07.2018, platí, že Predávajúci nie je povinný dodať EJ podľa tejto Zmluvy, ak sa zmluvné strany 
písomne nedohodnú inak. 

18.4. Zmluvné strany sa podľa ustanovenia § 262 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka dohodli, že záväzkový 
vzťah založený touto zmluvou sa spravuje Obchodným zákonníkom. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, 
že súhlasia s voľbou Obchodného zákonníka aj pre vzťahy súvisiace so zabezpečením záväzkov z tejto 
Zmluvy vyplývajúcich, ktoré vznikli na zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.  

18.5. V prípade zániku niektorej zo zmluvných strán s právnym nástupcom, prechádzajú práva a povinnosti 
vyplývajúce z tejto zmluvy na právneho nástupcu. 

18.6. Postúpenie a založenie pohľadávok a záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy na tretiu stranu je bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu zmluvných strán vylúčené. 

18.7. Zmluva je vypracovaná v slovenskom jazyku s platnosťou originálu. Preklad Zmluvy v akomkoľvek inom 
jazyku nebude mať platnosť originálu. Zmluva sa vyhotovuje v ôsmich vyhotoveniach. Každá zmluvná 
strana si ponechá štyri vyhotovenia Zmluvy.  

18.8. V prípade rozporu medzi textom Zmluvy a textom uvedeným v prílohách Zmluvy, bude mať prednosť 
obsah Zmluvy. Všetky pojmy a termíny definované v Zmluve a používané v prílohách majú význam 
definovaný v Zmluve.  

18.9. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú nasledovné prílohy:  

1.1.2. Príloha č. 1A: Požiadavky Kupujúceho na EJ 

1.1.3. Príloha č. 1B: Podrobná špecifikácia predmetu Zmluvy 

1.1.4. Príloha č. 2: Zloženie jednotkovej ceny za jednotlivé časti predmetu Zmluvy 

1.1.5. Príloha č. 3: Zoznam dodávanej technickej dokumentácie  

1.1.6. Príloha č. 4: Zoznam noriem a predpisov týkajúcich sa predmetu Zmluvy 

1.1.7. Príloha č. 5: Reklamačný poriadok 

1.1.8. Príloha č. 6: Preberacie protokoly 

1.1.9. Príloha č. 6a: Protokol o kontrole stavby hrubých skríň jednotky 

1.1.10. Príloha č. 6b: Zápis o kontrole hotového dráhového vozidla 

1.1.11. Príloha č. 6c: Protokol o odovzdaní a prevzatí jednotky v mieste dodania 

1.1.12. Príloha č. 7: Plán údržby a opráv  

1.1.13. Príloha č. 8: Program zaškolenia zamestnancov Kupujúceho na obsluhu, údržbu a opravy  

1.1.14. Príloha č. 9: Záväzné termíny ukončenia jednotlivých etáp dodania EJ 

1.1.15. Príloha č.10: Rozsah a spôsob vykonávania kontrol plnenia predmetu Zmluvy 

1.1.16. Príloha č. 11: Dodacie lehoty EJ dodávaných na základe Opcie  

1.1.17. Príloha č. 12: Zoznam požadovaných diagnostických zariadení 
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1.1.18. Príloha č. 13: Výpočet nákladov na prevádzku a údržbu EJ 

1.1.19. Príloha č. 14: Zoznam subdodávateľov 

 

18.10. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva bola uzavretá ako prejav ich slobodnej vôle, určite, vážne 
a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.  

 

 
V Bratislave, dňa .........………….  V Bratislave, dňa …………...  

 

Za Kupujúceho :  Za Predávajúceho:  

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.  ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 
  
 
..................................................     ............................................. 
Mgr. Filip Hlubocký      Ing. Tomáš Ignačák 
predseda predstavenstva     Generálny riaditeľ  
 

       
..................................................     ..................................................   
Ing. Karol Martinček      Ing. Jaromír Jelínek 
člen predstavenstva      Obchodný riaditeľ na základe splnomocnenia  

 
      V Bratislave, dňa …………... 
        ŽOS Trnava a.s. 
 

      ..................................................  
      PhDr. Vladimír Poór 
      predseda predstavenstva 
 
 
      ..................................................  
      Ing. Miloš Kyselica  
      podpredseda predstavenstva  
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    Príloha č. 1 A ku KZ č. 4600003581/US/2018. Požiadavky Kupujúceho na EJ 

 

Predmetom zákazky je nákup dvojsystémových elektrických (3 kV DC, 25 kV, 50Hz) jednotiek (ďalej len „EJ“) na 
rýchlosť 160 km/hod. s rozchodom 1435 mm. EJ musí  v rozsahu a v kvalite spĺňať podmienky stanovené 
technickými špecifikáciami interoperability (ďalej len „TSI“) pre konvenčné vlaky, predpismi a normami platnými 
v Slovenskej republike (ďalej len „SR“) a príslušnými  vyhláškami Medzinárodnej železničnej únie (ďalej len 
„UIC. Riadiaci systém EJ musí umožňovať viacnásobné riadenie minimálne dvoch EJ. EJ bude zabezpečovať 
regionálnu dopravu.   
Súčasťou predmetu zákazky je aj dodanie sprievodnej technickej dokumentácie, zaškolenie zamestnancov 
verejného obstarávateľa z obsluhy a prevádzky predmetu zákazky a dodanie diagnostických zariadení.  
 
Predmet zákazky musí spĺňať technické podmienky stanovené v nasledujúcom texte. Opis predmetu zákazky 
bude pozostávať  z nasledovných častí: 

 

1. Časť - Dodanie 10 kusov EJ v dvoch prevedeniach : 

 8 ks EJ s obsaditeľnosťou minimálne 220 sediacich cestujúcich (ďalej len „EJ220“) 

 2 ks EJ s obsaditeľnosťou minimálne 300 sediacich cestujúcich (ďalej len „EJ300“) 
                 s možnosťou uplatnenia opcie na dodanie ďalších EJ maximálne do sumy 
                 160 000 000,- EUR. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na dodanie ďalších EJ 220 v predpokladanom počte 5 
ks a EJ 300 v predpokladanom počte 10 kusov. Týmto nie je dotknuté právo verejného 
obstarávateľa požadovať na základe uplatnenia opcie nižší alebo vyšší počet EJ do 
stanoveného limitu finančných prostriedkov.  

2. Časť - Diagnostické zariadenia 
3. Časť - Zoznam požadovanej technickej dokumentácie 
4. Časť - Požiadavky na merací systém spotreby elektriny 
5. Časť -  Požiadavky na pán údržby a opráv 
6. Časť – Výpočet nákladov na prevádzku a údržbu 
 
 

1. Časť - Podrobná špecifikácia predmetu zákazky (EJ) 
 

1. Charakteristika EJ220/EJ300      
 

 Elektrická jednotka (EJ) – je dvojsystémová elektrická jednotka, zložená z viacerých vozidiel 
s nízkopodlažnými vstupmi, s priestormi pre cestujúcich 2. triedy.  Jednotka je riešená ako priechodná 
s dvomi nepriechodnými stanovišťami rušňovodiča umiestnenými na koncoch jednotky. 

 EJ musí byť konštruovaná v zhode s príslušnými technickými normami EN, STN, TSI, vyhláškami UIC, 
technickými a dodacími podmienkami vybraných zariadení, hygienickými a právnymi predpismi v SR.  

 EJ musí byť vybavená trakčným zariadením pre napájacie  systémy 3 kV DC a 25 kV 50 Hz AC.  

 EJ musí byť vybavená zariadením určeným pre viacnásobné riadenie EJ,  klimatizáciou, zariadením na 
meranie spotreby elektriny, elektropneumatickou priamočinnou brzdou, samočinnou tlakovou brzdou, 
magnetickou koľajnicovou brzdou, záchrannou brzdou s premostením a zaisťovacou brzdou.  

 EJ musí byť vybavená informačným a komunikačným systémom, kamerovým systémom, systémom 
počítania cestujúcich, Wi-Fi. 

 V EJ musí byť aspoň jedno oddelenie ponúkajúce priestor pre imobilných cestujúcich na vozíkoch, jeho 
súčasťou je WC  pre  imobilných cestujúcich na vozíkoch. V EJ musia byť ďalšie priestory pre kočíky a 
bicykle. EJ musí spĺňať TSI týkajúce sa osôb so zníženou pohyblivosťou - Nariadenie komisie (EÚ) č. 
1300/2014 (ďalej len TSI č. 1300/2014).            
 

Je preferovaná možnosť manipulovať  s  jednotlivými vozňami jednotky po ich rozpojení bez prídavných 
a pomocných zariadení (bez nutnosti použitia technologických podvozkov a pod.) Tento parameter bude 
jedným z podkritérií na vyhodnotenie ponúk podľa kritéria prevádzkovo - technické parametre.  
 
1.1 Rozsah použitia EJ : 
 
EJ je určená na dopravu cestujúcich na elektrifikovaných tratiach ŽSR. Musí byť spôsobilá bežnej, trvalej, 
bezpečnej a spoľahlivej prevádzky na elektrifikovaných tratiach ŽSR, zahrňujúc prímestskú, regionálnu 
a medziregionálnu prepravu v nasledovných podmienkach: 

 rozchod 1435 mm,  
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 sklon hlavy koľajnice 1 : 20 a 1 : 40,  

 prevádzka na tratiach s napájacími sústavami 3kV DC a 25kV/50Hz, 

 výška nástupíšť  200 až 550 mm nad temenom koľajnice  

 maximálny sklon trate 40 ‰, 

 teplotné rozmedzie vonkajších teplôt -30 C do +40 C, 

 maximálna nadmorská výška 1200 m, 

 obrys vozidiel musí spĺňať STN EN 15273-2.   
 
1.2 Základné technické parametre  
 

 Najvyššia prevádzková rýchlosť 160 km/h. 

 Konštrukčná rýchlosť minimálne 170 km/h. 

 Maximálna rýchlosť pri preprave ťahanej nečinnej 160 km/h. 

 Menovité napájacie napätia s toleranciami podľa EN 50163 3 kV DC a 25kV/50Hz.   

 Ostatné parametre pre rozhranie s trakčným napájaním podľa EN 50 388. 

 Maximálna hmotnosť na nápravu 20 t.  

 Maximálna dĺžka EJ 220 musí byť do 85 m  

 Maximálna dĺžka EJ 300 musí byť do 120 m         

 Chodové vlastnosti vozidla vrátane akostného čísla chodu Wz v zvislom a priečnom smere podľa EN 
14 363 bod 5.                                                         

 Najmenší menovitý polomer koľajového oblúka, ktorým musí byť schopná EJ prechádzať horizontálny 
oblúk traťovou rýchlosťou 150 m a pri rýchlosti do 10 km/h 100 m.  

 Menovitý polomer oblúka vydutého a vypuklého zaoblenia koľaje v pozdĺžne orientovanej vertikálnej 
rovine, po ktorej môže ešte bezpečne EJ prechádzať počas prevádzky 1 000 m a pri rýchlosti najviac 10 
km/h 500 m. 

 Nepožaduje sa prechod zvážnym pahorkom.  

 Hluk musí spĺňať podmienky Nariadenia komisie (EÚ) č. 1304/2014. 

 Požadované výkonové parametre pre EJ sú nasledovne: 
o Menovitý trvalý výkon EJ220/EJ300 minimálne 2MW. 
o Počet hnacích náprav na jednotke musí byť minimálne 25 %.  

 
Tento parameter bude jedným z podkritérií na vyhodnotenie ponúk podľa kritéria preferované 
prevádzkovo - technické parametre. 
 

o Hodnota skutočného účinníka musí byť v zmysle TSI pre rozsah výkonov 50 -100 % menovitého 
výkonu, minimálne 0,95. EJ nesmie byť zdrojom rušiaceho prúdu koľajových obvodov v zmysle 
bodu B.18 tretej časti Prílohy č. 2 Vyhlášky 351/2010 Z. z. 

 
1.3 Požiadavky na konštrukciu EJ 
 

 Pevnostné parametre musia spĺňať STN EN 12 663-1, kategória PII. a  STN EN 15 227 kategória CI, 
scenáre 1- 4 - Rozhodnutie  Nariadenie komisie (EÚ) č. 1302/2014 (ďalej len „TSI č. 1302/2014“). 

 Životnosť skrine musí byť minimálne 40 rokov pri uchádzačom stanovenej údržbe a stanovených  
podmienkach. 

 Náter skrine, strechy, podvozku a spodku musí byť vykonaný polyuretanovými náterovými látkami 
s antigraffiti efektom, ktorý zabezpečí jednoduché odstránenie graffiti náterov, a pomalšie starnutie laku. 
Odtiene farieb použitých pre náter EJ musia byť udávané podľa stupnice RAL a musia byť v súlade so 
schváleným dizajn manuálom ZSSK. 

 Vybavenie musí zodpovedať modernému, účelnému a príjemnému vzhľadu bez mimoriadnych nárokov 
na údržbu, dodatočne ľahko vymeniteľné pri opravárenských prácach, umožňujúce ľahký prístup 
k zariadeniam pri ich údržbe. V EJ vytvoriť priestor pre úschovu inventáru jednotky. 

 Materiály používané pri výrobe musia byť odolné voči vandalizmu. 

 EJ musí byť vyrobená z materiálov likvidovateľných, alebo recyklovateľných v rámci krajín EÚ. 

 Podlahová krytina musí byť homogénna s protišmykovou úpravou.   

 Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti musí byť vybavený vhodnou požiarnou signalizáciou, pričom 
použité materiály musia vyhovovať STN EN 45545.  

 V priestore na čele vozňa s riadiacim stanovišťom umiestniť akustické výstražné zariadenia a píšťalu. 

 Na čelách EJ pod stanovišťom rušňovodiča musia byť umiestnené pluhy, ktoré musia spĺňať STN EN 15 
227 a TSI č. 1302/2014. 

 Pred prvou nápravou v každom smere jazdy EJ musí byť zabezpečené pieskovanie. 

 Na prvej náprave predného podvozku musí byť namontované zariadenie na mazanie okolesníkov. 
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 Vybavenie priestorov pre cestujúcich musí zodpovedať vyhláške UIC 567. 

 Prechodové zariadenie medzi vozňami musí spĺňať požiadavky TSI č. 1302/2014 a TSI č. 1300/2014, 
musí byť tepelne aj hlukovo izolované a podlaha bude v jednej rovine s nadväzujúcou podlahou vozňa.  

 Maximálna výška podlahy v časti prechodu medzi jednotlivými vozidlami nesmie byť väčšia ako 1280 
mm nad temenom koľajnice. 

 
Pojazd:  

 Musí spĺňať požiadavky stanovené vyhláškami STN EN 13749, STN EN 13103, STN EN 13104 a 
STN EN 14 363.  

 Podvozky dvojnápravové s primárnym vypružením a pneumatickým sekundárnym vypružením. 

 Pohon náprav musí byť zabezpečený prostredníctvom asynchrónnych trakčných motorov.  

 Podvozok musí byť vybavený  pozdĺžnymi tlmičmi vrtivého pohybu. 

 Dvojkolesia monoblokové, s brzdovými kotúčmi, vyhovujúce STN EN 13 262.   

 Jazdný obrys kolesa S 1002 podľa STN EN 13 715 + A1.    

 Nápravové ložiská musia mať ochranu pred prechodom spätných prúdov (uzemňovač). 

 Veľkosť prechodového elektrického odporu všetkých vodivých častí EJ a použitých dvojkolesí voči koľaji 
musí  zodpovedať ustanoveniam podľa STN EN 50 153. 

 Pri poškodení pneumatického vypruženia musí byť zabezpečená bezpečná jazda EJ zníženou 
rýchlosťou minimálne 120 km/h. Poškodenie pneumatického vypruženia musí byť signalizované na 
stanovišti rušňovodiča.  

 

Brzda:  

 Systém brzdy musí mať automatické nastavenie brzdného účinku podľa hmotnosti vozidla závislej na 

jeho obsadení cestujúcimi. Brzdové komponenty musia spoľahlivo pracovať   v  rozmedzí teplôt -30  C 

do +70 C. 

 Systém musí obsahovať nasledovné druhy bŕzd :  

 elektrodynamickú s možnosťou rekuperácie do TNS (možnosť navolenia obsluhou EJ), 

 samočinnú pneumatickú,  

 elektropneumatickú, priamočinnú, napájanú z napájacieho potrubia, 

 magnetickú koľajnicovú brzdu,  

 zaisťovaciu,  

 záchrannú, s možnosťou premostenia, 

 čistiacu, klátikovú brzdu,   

 brzdiace percentá prázdnej EJ: R v intervale 150 - 170 %. 

 Výpočet brzdového výkonu musí byť podľa STN EN 14 531-6.  

 Elektronické protišmykové zariadenie spĺňajúce podmienky TSI (STN EN 15 595).   

 Schéma a výpočet brzdy musí byť súčasťou technickej dokumentácie. 

 Brzda musí byť za všetkých pomerov účinná bez nebezpečných nárazov a ťahov. 

 Zaisťovacia brzda musí udržať prázdnu, vyzbrojenú stojaciu EJ na spáde trate 35‰.  

 Ťahadlá ovládania záchrannej brzdy vlaku musia byť umiestnené v  oddieloch pre cestujúcich a v 
nástupných  priestoroch. 

 
Ťažné a narážacie zariadenie: 

 Čelá EJ pod kabínou rušňovodiča musia byť vybavené  automatickým spriahadlom. 

 V spriahadlách musia byť rozhrania pre všetky komunikačné a ovládacie prvky pre viacčlenné riadenie 

EJ.  

 EJ musí byť vybavená prenosným adaptérom pre automatické spriahadlo umožňujúce spojenie 

s vozidlom so štandardným spriahadlovým ústrojenstvom. 

Napájacie systémy pre EJ:  

 EJ musí byť schopná prevádzky bez obmedzení na trakčných systémoch 25kV/50Hz AC a 3 kV DC. 

 Musí byť zabezpečené pripojenie EJ na externú sieť 3x400V/50Hz pomocou prípojok z vonkajšej časti 
EJ. 

 V každom nástupnom priestore musí byť k dispozícii zásuvka 230V/50Hz minimálne 10A (pre pripojenie 
vysávača) pri dodržaní STN EN 60077. Táto funkcia musí byť zabezpečená aj pri aktívnom odstavení 
EJ, resp. pri pripojení EJ na sieť 3x400V/50Hz. 

 
Požiadavky na trakčný reťazec: 

 Na EJ musí byť nainštalovaný univerzálny polopantograf pre 3kV aj 25 kV / 50 Hz. Polopantograf musí 
byť  v zmysle požiadaviek infraštruktúry ŽSR (šírka lyžiny, pracovná výška zberača, obloženie lyžiny ) 
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a musí byť dvojprítlakový a  dimenzovaný minimálne pre 1,3 násobok maximálneho možného odberu EJ 
a musí mať systém ADD, resp. pre každý napájací systém samostatný zberač spĺňajúci podmienky pre 
univerzálny zberač (okrem dvoch prítlakov). 

 Hlavné vypínače (AC aj DC) musia mať životnosť minimálne 100 tis. zopnutí / rozopnutí. 

 Pri prevedení s viacerými trakčnými transformátormi  musí byť možnosť, v prípade poruchy jedného 
z nich, obmedzenej prevádzky EJ na ostatné transformátory, resp. dodávateľ navrhne iné riešenie 
núdzového dojazdu pri poruche jedného transformátora. 

 V rámci jednotky musia byť kompresory/kompresor bezolejového vyhotovenia sušička vzduchu. 

 Trakčné meniče musia umožňovať samostatné trakčne riadenie hnacích podvozkových skupín. 

 Elektrodynamická brzda musí mať režimy: rekuperácia do TNS (SW blokovateľná), rekuperácia do 
vlastnej spotreby, marenie energie do odporníka a prechod medzi režimami musí byť bez časových, 
resp. energetických prestávok, aby nedochádzalo ku reštartom napájacích komponentov jednotiek.  

1.4. Priestorové usporiadanie:  
 Interiér musí pozostávať z nasledovných častí: 

 oddiely pre cestujúcich 2. triedy, 

 1- 2 nástupné  priestory v každom samostatnom vozidle,  

 v EJ musí byť aspoň jedno oddelenie pre imobilných cestujúcich na vozíkoch spĺňajúce TSI č 1300/2014 
a ďalej priestory pre detské kočíky a pre umiestnenie bicyklov, 

 v EJ musí byť vytvorený priestor na prepravu bicyklov minimálne v počte 1 bicykel na 40 sediacich 
cestujúcich, 

 stanovište rušňovodiča na čelách EJ. 
 
Nástupný priestor s možnosťou nastupovania z nástupíšť vo výške 200 až 550 mm nad temenom koľajnice 
a musí spĺňať požiadavky TSI č. 1300/2014. Nástupný priestor je potrebné vybaviť dostatočným počtom držadiel 
pre stojacich cestujúcich.  
Nástupný priestor musí byť so zníženou nástupnou hranou, aby bol zabezpečený úrovňový prístup z nástupišťa 
vysokého 550 mm nad temenom koľajnice pri rôzne opotrebovaných kolesách v zmysle TSI č.1300/2014.  
Nástupný priestor pri priestore umiestnenia invalidných vozíkov bude vybavený zariadením pre nástup a výstup 
telesne postihnutých cestujúcich na invalidnom vozíku z nástupíšť vo výške od 200 mm nad temenom koľajnice 
v súlade s TSI.  
Medzera medzi hranou nástupišťa s výškou 550 mm nad temenom koľajnice a nástupnou hranou EJ musí byť 
premostená pomocným výsuvným schodíkom. 
Musí byť zabezpečená možnosť nástupu z nástupištia vysokého 200 mm nad temenom koľajnice v zmysle TSI 
č.1300/2014 – pomocou výsuvného schodíka. Výsuvný/výklopný schodík musí byť funkčný aj v zimných 
podmienkach (sneh, ľad, posypové kamienky).   
Nástupný priestor je potrebné vybaviť odpadovým košom na separovaný zber. 
Nástupný priestor musí byť zabezpečený proti úniku tepla z interiéru do exteriéru cez nástupné dvere. 
 
Podiel nízkej podlahy EJ musí tvoriť minimálne 60 % z celkovej dĺžky EJ určenej pre cestujúcich. Za nízku 
podlahu je považovaná plocha, ktorá nie je oddelená schodom od nástupnej hrany. 
 
Vybavenie priestoru pre cestujúcich:  
Vybavenie priestorov pre cestujúcich musí byť v súlade  UIC 567  a TSI č.1300/2014 
Minimálny požadovaný počet miest na sedenie v EJ220 je 220. 
Minimálny požadovaný počet miest na sedenie v EJ 300 je 300. 
Celkový počet sklopných sedadiel nesmie presiahnuť 10 % celkového počtu miest na sedenie. 
Počet  sedadiel celej EJ 220: počet pevných sedadiel ................. ks 

počet sklopných sedadiel ............   ks  
Počet  sedadiel celej EJ 300: počet pevných sedadiel ................. ks 

počet sklopných sedadiel ............   ks  
 

Uchádzač navrhne počet sedadiel, ktorý bude jedným z podkritérií na vyhodnotenie ponúk podľa kritéria 
preferované prevádzkovo-technické parametre.  
 
Usporiadanie pevných sedadiel sa požaduje v prevažnej miere priečne na os vozňa s usporiadaním 2 + 2 a  so 
stredovou chodbou. Minimálne 2/3 pevných sedadiel musia byť orientované oproti sebe.  
Rozmiestnenie sedadiel rešpektuje rozstup okenných otvorov.  Sedadlá orientované oproti sebe musia byť 
s rozstupom B minimálne 1700 mm, orientované za sebou musia byť s rozstupom B minimálne 850 mm.  
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Sedadlá orientované oproti sebe                            Sedadlá orientované za sebou 
      
Sedadlá - musia byť v súlade s hygienickými požiadavkami UIC 567 a pevnostného zhotovenia v zmysle UIC 
566. Materiály musia vyhovovať podľa STN EN 45545.  
Prednostné sedadlá v zmysle TSI č. 1300/2014 požadujeme umiestniť do vozňa v blízkosti WC, určeného pre 
imobilných cestujúcich. 
Oddiely pre cestujúcich musia byť vybavené dostatočným počtom držadiel pre stojacich cestujúcich. 
Pod oknami je potrebné umiestniť stolíky s minimálnou plochou zodpovedajúcou veľkosti listu A3. Sedadlá 
umiestnené za sebou musia mať na zadnej strane rozkladací stolík.  
Sedadlá v uličke musia mať držadlá pre stojacich cestujúcich. 
Pri každom dvojsedadle musí byť pod oknom, alebo v sedadle umiestnená dvojzásuvka, zásuvka 230 V/50Hz 
vybavená aj s USB portom pre napájanie prenosných počítačov, mobilných telefónov a pod. Napájanie zásuviek 
musí byť nezávislé od polohy trakčného zberača.  
Police na batožinu musia byť umiestnené pozdĺžne nad bočnými oknami. 
Priestor EJ musí byť vybavený hasiacimi prístrojmi  a označenými núdzovými východmi. 
 
Stanovište rušňovodiča:  
 

 Uzavretý, samostatne klimatizovaný priestor. 

 Vstupné dvere z priestoru pre cestujúcich. Pripúšťajú sa mimo toho aj bočné nástupné dvere. 

 Vstupné, presklené dvere z priestoru od cestujúcich, s možnosťou zatienenia priezoru. Zamkýnanie 
univerzálnym kľúčom od EJ a kľúčom od konkrétnej EJ. 

 Šatníková skriňa na osobné veci (uzamkýnanie systémom vyberacieho kľúča). 

 Rozhrania informačného systému, kamerového systému, systému počítania cestujúcich a  systému 
požiarnej signalizácie. 

 1 x dvojzásuvka 230 V/ 50 Hz vybavená aj s USB portom s celkovým možným odberom minimálne 10A.  

 Bočné okno s možnosťou otvorenia pre sledovanie výpravy vlaku a posun, resp. ako núdzový východ.  

 Stredový riadiaci pult s rozložením rozhraní pre ovládanie jednotky pre pravostranné riadenie. Rozhrania 
pre všetky ovládané zariadenia v rámci vlaku. 

 Výškovo aj smerovo nastaviteľné sedadlo pre rušňovodiča a ďalšie jedno sklopné  sedadlo  pre  
sprevádzajúce osoby vlakového personálu a pre účel zaškoľovania personálu, z ktorého osoba musí 
mať výhľad cez čelné okno. 

 Priestor pre služobné písomné náležitosti. 

 Možnosť nastavovania osvetlenia priestoru v troch úrovniach a plynulé nastavovanie osvetlenia pultu. 

 Chladnička s objemom minimálne 20 litrov na každom stanovišti, mikrovlnná rúra (1x v rámci EJ). 

 Na čele EJ musí byť umiestnené vyhrievané bezpečnostné sklo, stierač a systém ostrekovania 
s nádržkou minimálne 10 litrov. Stierač musí mať funkciu cyklovača  
a možnosť jedného cyklu. Napĺňanie kvapaliny do ostrekovača z vonkajšej strany EJ. 

 Šikmá časť pultu musí byť navrhnutá tak, aby sa dalo dodatočne bez zástavbových úprav dosadiť DMI 
ETCS. Všetky prívodné vodiče ku DMI, návestnému opakovaču a RDST musia byť takej dĺžky, aby sa 
dali presúvať bez nadpájania vodičov v rámci šikmej časti pultu pri dosadení DMI ETCS. 

 Všetky okná na stanovišti musia mať zatieňovací systém s možnosťou úplného prekrytia skiel. 
Okná:  
V priestore pre cestujúcich musia svojou veľkosťou a počtom pevných a výklopných okien vyhovovať  
podmienkam, ktoré stanovuje vyhláška UIC 560 pre klimatizované vozne.  
Sklá okien musia byť so súčiniteľom prechodu tepla ≤ 2,5 W/m2.K, so zníženou priepustnosťou infračerveného 
svetla (tónované) a musia  vyhovovať  vyhláške UIC 564-1.  
Čelné sklo stanovišťa rušňovodiča musí spĺňať nasledovné požiadavky: 
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- jednodielne, bezpečnostné podľa UIC 651, 
- nesmie skresľovať farby,  
- vlepené do čelnej časti, 
- vybavené rozmrazovacím zariadením neviditeľným voľným okom v smere jazdy,  
- vybavené ostrekovačmi,    
- vybavené jedným stieračom spĺňajúcim požiadavky UIC 625-2. 
Bočné okná  stanovišťa rušňovodiča musia byť otvárateľné a spĺňať TSI č. 1302/2014. 
Dvere:  
Rozmermi a vyhotovením musia zodpovedať podmienkam podľa vyhlášky EN 14752.  
Nástupné dvere EJ 220 musí mať minimálne šesť dvojkrídlových predsuvných elektricky ovládaných dverí na 
každej strane o svetlej šírke minimálne 1300 mm, EJ 300 musí mať minimálne osem dvojkrídlových 
predsuvných elektricky ovládaných dverí na každej strane o svetlej šírke minimálne 1300 mm. 
Tento parameter bude jedným z podkritérií na vyhodnotenie ponúk podľa kritéria prevádzkovo - 
technické parametre.   
 
Výška nástupnej hrany jednotky musí umožňovať úrovňový  prístup z nástupišťa s nástupnou hranou 550 mm 
nad temenom koľajnice, spĺňajúce požiadavky TSI č. 1300/2014. Zároveň musí byť umožnený nástup 
z nástupišťa s nástupnou hranou 200 mm v zmysle TSI 1300/2014 pri rôznom stave opotrebenia kolies.  
V zmysle TSI č.1300/2014 musia byť : 
- miestne ovládané, s automatickým časovým zatváraním, 
- centrálne zatvárané zo stanovišťa rušňovodiča, 
- umožňujúce jednostranné uvoľňovanie blokovania dverí zo stanovišťa rušňovodiča,   
- počas jazdy v závislosti na rýchlosti sa musia automaticky zatvárať a blokovať, 
- vybavené zvukovou a svetelnou signalizáciou zatvárania dverí podľa TSI č.1300/2014.  
Systém blokovania nástupných dverí musí byť nadviazaný na ovládanie trakcie EJ.  
Vstupné dvere na stanovište rušňovodiča z priestoru pre cestujúcich musia byť uzamkýnateľné, umožňujúce 
bezpečný únik rušňovodiča zo stanovišťa. Vstup na stanovište musí byť umožnený len prostredníctvom kľúča.  
 
WC - toalety :  

 V EJ220 musia byť minimálne 2 ks WC s uzatvoreným odpadovým systémom, v EJ300 musia byť 
minimálne 3 ks WC s uzatvoreným odpadovým systémom. Rozmerovo a vybavením musia vyhovovať 
vyhláške UIC 563 a TSI č.1300/2014 2008/164/ES.  

 V nástupnom priestore vozidla s oddelením pre imobilných cestujúcich musí byť WC s uzatvoreným 
odpadovým systémom pre imobilných cestujúcich s vozíčkom podľa UIC 565-3 a TSI 1300/2014. 

 WC vybaviť dávkovačmi tekutého mydla a teplovzdušným sušičom rúk. 

 Odpadová nádrž musí  spĺňať podmienky vyhlášky UIC 563. 
 
Zásobovanie vodou:  

 Rozvod vody zhotovený z trubiek, ktorých materiál neovplyvní kvalitu vody musí vyhovovať príslušným 
vyhláškam UIC a umožňovať úplné automatické vypustenie vody – ochrana proti zamrznutiu vodného 
okruhu.  

 Plnenie nádrží na vodu musí byť z oboch strán EJ.  

 Na oboch stranách skrine EJ musí byť umiestnený vodoznak s indikáciou do vozidlovej diagnostiky. 
 
Vykurovanie, vetranie a klimatizácia vozňa:  

 Teplota vzduchu v priestoroch pre cestujúcich, v predstavkoch   nástupných priestoroch a rýchlosť jeho 
prúdenia musia vyhovovať STN EN 14750-1 kategória A pre stredoeurópske klimatické podmienky, 
klimatickú zónu II. 

 Klimatizácia stanovišťa rušňovodiča musí byť  nezávislá od klimatizácie priestorov pre cestujúcich. 

 V kabíne rušňovodiča musia byť zabezpečené optimálne podmienky podľa STN EN 14 813-1 zóna II. 

 Regulácia klimatizácie v priestore pre cestujúcich musí byť riadená v závislosti aj od množstva CO2 pre 

zabezpečenie kyslíkovej pohody cestujúcich v zmysle TSI.  

Akumulátorové batérie   

 Gélové batérie v plastových obaloch s  menovitým napätím 24 V podľa vyhlášky UIC 550. 

 Kapacitne musia zabezpečovať po dobu minimálne 60 min. plnú funkciu riadiacich, komunikačných a 
zabezpečovacích obvodov.   

 
Osvetlenie priestoru pre cestujúcich : 

 Osvetlenie interiéru musí byť zabezpečené úspornými svietidlami s moderným dizajnom vrátane 
núdzového osvetlenia v súlade  s požiadavkami vyhlášky UIC 555 a STN EN 13 272.  

 Centrálne ovládanie osvetlenia musí byť aj z kabíny rušňovodiča.  
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Vonkajšie čelné osvetlenie:  
Predné čelné svetlá musia vyhovovať podmienkam vyhlášky TSI 1302/2014. 

 Návestné osvetlenie musí umožňovať označenie čela EJ : 
o návesti začiatku vlaku „Dve biele svetlá v rovnakej výške doplnené jedným horným bielym 

svetlom“ (musia vytvárať rovnoramenný trojuholník), 
o jedno biele svetlo na pravej strane, 
o návesti konca vlaku „Dve červené svetlá“ na čele EJ, 
o jedno červené svetlo na ľavej strane.  

 Reflektory (pri spodných návestných svetlách) s možnosťou plného a tlmeného osvetlenia. 

 Návestné osvetlenie a reflektory musia byť na báze LED technológie. 

 Obidve čelá EJ musia byť vybavené držiakmi na uchytenie dvoch prenosných návestných označení 
vlaku (viaflexy). 

 
Riadiaci systém: 
Celý riadiaci systém musí byť mikroprocesorový s vlastnou diagnostikou, ktorý musí zaisťovať v zmysle nižšie 
uvedených požiadaviek riadenie a ovládanie samostatnej  EJ a  EJ v rámci viacnásobného riadenia. V rámci 
viacnásobného riadenia môžu byť spojené minimálne 2 EJ v rôznych kombináciách EJ220/EJ300. 
 
Riadiaci systém EJ musí spĺňať aj nasledovné požiadavky: 
• Riadiaci systém musí byť v redundantnom prevedení (jedna porucha systému nesmie mať vplyv na chod 

celej EJ). 
• Riadiaci systém musí byť decentralizovaný. 
• Riadiaci systém musí byť v súlade so štandardmi EN50121-3-2, EN50124-1, EN 50155, EN 50325-4, EN 

61373, IEC 61375 a UIC 612. 
• Diaľkový prenos informácií  vrátane diagnostických údajov o stave zariadení  na EJ, bude zabezpečený 

cez jednu totožnú komunikačnú jednotku, ktorá zabezpečuje prenos informácií v rámci informačného a 
komunikačného systému.  

 Možnosť režimu  aktívneho odstavenia EJ. EJ má zdvihnutý zberač, sú vo funkčnosti všetky systémy EJ 
mimo bezpečného blokovania trakcie. 

 Možnosť odpojiť jednotlivé trakčné podvozky z aktívneho stanovišťa EJ. V rámci viacčlenného riadenia 
EJ možnosť odpájania motorových skupín všetkých EJ z riadiaceho stanovišťa EJ, na ktorej je aktívne 
stanovište rušňovodiča.   

 Systém automatickej regulácie rýchlosti (navolenie požadovanej rýchlosti v krokoch po 10 km/h a s 
možnosťou regulácie +/- 5km/h a +/- 1km/h ) v rozmedzí 0 až 160 km/h.  

 Možnosť ovládania osvetlenia, kúrenia/klimatizácie, informačného systému, kamerového systému, 
návestného osvetlenia na všetkých jednotkách aj v rámci viacčlenného riadenia EJ. 

 Možnosť prechodu medzi  riadiacimi stanovišťami v rámci EJ aj v rámci EJ spriahnutých vo viacčlennom 
riadení bez nutnosti deaktivovať jednotky.  

 Riadiaci systém musí, v prípade poruchy,  vyhodnotiť poruchu v rámci EJ a určiť, či EJ je schopná ďalšej 
prevádzky (a v akom režime) alebo či EJ nie je schopná ďalšej prevádzky. 

 Riadiaci systém musí mať, v spojitosti s automatickou reguláciou rýchlosti, funkciu „pomalá cesta“ - 
odpočítava koniec úseku (koniec dĺžky vlaku). 

 Riadiaci systém musím mať funkciu elektronickej knihy opráv. 
• Riadiaci systém musí mať funkciu zobrazovania elektronického cestovného poriadku, ktorý je 
využívaný u verejného obstarávateľa, vrátane prenosov dát z centrálneho  servera. Riadiaci systém 
musí umožniť blokovať / odblokovať rekuperáciu do TNS cez základné menu na DMI. 

 Riadiaci systém musí mať rozhrania do informačných systémov, kamerových systémov, systému 
merania spotreby elektrickej energie a systému spočítavania cestujúcich a umožňovať ich diagnostiku. 

 Všetky zadávania údajov pre potrebu prevádzky EJ sa musia zadávať cez jedno rozhranie (DMI– displej 
podľa štandardu UIC612).  

 Číslo rušňovodiča sa musí dať vložiť cez čipovú kartu. 

 Komunikačné prostredie medzi rušňovodičom a riadiacim systémom musí byť minimálne v jazyku 
slovenskom.  
 

Zabezpečovacie zariadenia, rýchlomer, RDST na EJ 
 

 Musí mať predprípravu pre vlakový zabezpečovač ETCS Level 2. 

 Na EJ musí byť nainštalované vlakové zabezpečovacie zariadenie (VZ) Mirel, resp. obdobné zariadenie 
VZ v najvyššej SW verzii schválenej ku dňu prevzatia prvej EJ. 

 Vlakový zabezpečovač musí byť schopný automatického prepnutia do režimu Stand-By pri viacčlennom 
riadení EJ. 
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 Na EJ musí byť nainštalovaný elektronický rýchlomer komunikačne prepojený s vlakovým 
zabezpečovačom, riadiacim systémom EJ a čiernou skrinkou EJ.  

 Na EJ musí byť RDST schválená pre prevádzku, pracujúca v režimoch GSM-R/P, 450MHz, 160MHz. 
RDST musí mať funkcionalitu RDST Stopu a musí byť prepojená s vlakovým zabezpečovačom. RDST 
musí v sebe mať aplikované funkčné národné požiadavky infraštruktúr pre prevádzku na infraštruktúre 
minimálne  ŽSR. 

 Na EJ musí byť nainštalované záznamové zariadenie pre záznam RDST s kapacitou minimálne 360 
hodín. Záznam dátových súborov sa spúšťa /vypína aktiváciou/ deaktiváciou RDST. 

 EJ musí byť vybavená zvukovými výstražnými zariadeniami (húkačka / píšťala). Umiestnenie v priestore 
pri automatickom spriahadle. 

 Pre vyhodnocovanie prevádzkových údajov musí byť inštalovaná „čierna skrinka“, ktorá zaznamenáva 
v závislosti od času údaje v období zapnutých vozidlových batérií. Minimálne musia byť snímané 
nasledovné údaje:  
o funkčnosť a snímane vstupy / výstupy vlakového zabezpečovača, 
o funkčnosť RDST, 
o tlak v hlavnom potrubí, 
o funkčnosť nástupných dverí, 
o navolený režim čelného a koncového osvetlenia EJ, 
o použitie zvukových výstražných zariadení, 
o stav  zberača / zberačov (zdvihnutý/nezdvihnutý/funkčnosť  ADD), 
o stav hlavných vypínačov AC/DC systému  (zapnutý/vypnutý), 
o pripojenie EJ na vonkajšie napájanie, 
o požiarnu ústredňu, 
o prejdenú dráhu EJ. 

 Integrovaná požiarna ústredňa s čidlami v priestoroch pre cestujúcich, aj v priestoroch trakčných 
meničov a rozvádzačov. 

 
Informačný a komunikačný  systém pre cestujúcich (ICS) 
 
• Požiadavky na  informačný a komunikačný systém: 

 
o Zabezpečiť automatický akusticko – optický informačný a komunikačný systém pre cestujúcich 

s ovládaním podľa GPS polohy vlaku. V prípade výpadku GPS bude automatický mód 
zabezpečený na základe prejdenej vzdialenosti (na základe dráhových impulzov napr. zo 
zabezpečovacieho systému MIREL). 

o Ovládanie ICS zo stanovišťa rušňovodiča cez ovládací panel riadiaceho systému jednotky, 

možnosť alternatívneho ovládania ICS pri poruche riadiaceho systému. 

o Možnosť ovládania z priestoru stanovišťa rušňovodiča. 

o Možnosť riadiť ICS jednotlivo aj združene v rámci viacčlenného riadenia jednotiek. 

o Pri ucelených jednotkách, ktoré je možné rozdeliť (v prípade mimoriadnej situácie) je 

nevyhnutné umožniť rozoberateľným spojom nedeštruktívne rozdeliť  ťahané vedenia, ktoré ICS 

využíva.  

o Informačný systém musí byť v súlade so štandardmi EN50121-3-2, EN50124-1, EN 50155, EN 

50325-4, EN 61373, EN 61375, UIC 176, UIC 612, TSI č. 1302/2014 

o Informačný systém musí byť v súlade s TSI č. 1300/2014 (pre osoby zo zníženou mobilitou). 

o Viditeľnosť  údajov na interiérových paneloch musí byť v súlade s TSI č. 1300/2014. 

o Možnosť centrálneho vzdialeného prístupu a správy z jedného bodu (možnosť upgrade 

z jedného bodu) – musí byť zabezpečená väzba na jestvujúcu integračnú platformu komunikácie a 

integrovaný dopravný a informačný systém    medzi EJ a centrálnym (pozemným) serverom . Centrálny 

server je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 k Opisu predmetu zákazky.  

o Diaľkový prenos všetkých informácií v rámci informačno - komunikačného a riadiaceho systému, 

musí byť zabezpečený cez jednu komunikačnú jednotku, ktorá musí podporovať   technológie GSM-

P, GSM-R, UMTS a LTE. 
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o Wi-Fi pripojenie ako ďalšia alternatíva pre prenos dát. Táto Wi-Fi sieť nebude viditeľná 

cestujúcim.  Vozidlom bude táto Wi-Fi sieť automaticky využívaná len ak bude v jej dosahu a bude slúžiť 

len na komunikáciu medzi vozidlom a centrálnym serverom. Všetky prevádzkové komunikačné kanály 

ICS musia byť bezpečne oddelené od verejnej siete. 

o  Komunikačné rozhranie MOMA-S - vozidlá -  je centralizovaný systém komunikácie medzi 

stacionárnymi aplikáciami na servery pre koľajovú dopravu a dráhovými vozidlami. ICS musí plne 

podporovať túto komunikáciu. Komunikačné rozhranie je bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 k Opisu 

predmetu zákazky. 

o  Informačný systém musí byť schopný prevádzky i v neprítomnosti vysokého napätia a to po 

dobu minimálne 30 minút. 

o Nahrávanie údajov pre potreby ISC aj prenos contentu na vozidlo je požadované primárne 

prostredníctvom bezkáblovej dátovej siete z centrálneho systému správy ovládania ISC (z centrálneho 

servera), V prípade výpadku siete je možné nahrať dáta priamo vo vozidle ručne (cez ethernetové alebo 

USB pripojenie). 

 
• Optická časť informačného a komunikačného systému: 

 
Smerové optické panely – zobrazujú základné dopravné informácie. 
 

 Vonkajšie čelné LED, resp. DOT-LED smerové panely - zobrazenie cieľovej stanice, 

 Vonkajšie bočné LED smerové panely (min. 2 panely na vozeň – na každej strane vozňa  1 panel)   
zobrazenie čísla linky (3 miesta), smer jazdy, cieľová stanica,  

 Vnútorné LED panely v každom priestore pre cestujúcich – čísla linky , cieľová stanica, nasledujúca 

stanica, čas 

 Všetky LED smerové tabule musia byť v súlade so štandardmi EN50121-3-2, EN50124-1, EN 50155, 

EN 50325-4, EN 61373, EN 61375 

Zobrazovacie obrazovky 
Content - doplnkové dopravné informácie: poloha, rýchlosť, poloha na mape, aktuálne počasie, informácie 
o prípojoch, zobrazovanie informácií súvisiacich s prevádzkou vlaku, dianie na trati a propágacií služieb 
verejného obstarávateľa (novinky a marketingové aktivity verejného obstarávateľa), mimoriadne informácie s 
možnosťou farebného zvýraznenia textov (meškanie, situácie na trati...), príp. multimediálny obsah verejného 

obstarávateľa. Presný obsah a forma zobrazenia bude špecifikovaná verejným obstarávateľom do 90 dní po 

podpise zmluvy (farba, veľkosť a typ písma, farba pozadia a pod.) 
• Zobrazovacie LCD obrazovky v bezpečnostnom prevedení s podporou kodeku H.264, MPEG2, MPEG4. 
• Vnútorné LCD  obrazovky musia byť umiestnené v priestore nad uličkou v rámci jednotlivých vozňov 

o veľkosti minimálne 21“ (musí byť zachovaná podmienka, aby z každého sedadla bola viditeľnosť na 

zobrazovaciu obrazovku). 
• Vnútorné LCD obrazovky musia byť umiestnené v každom nástupnom priestore o veľkosti minimálne 

10,4“ ( jedna zobrazovacia obrazovka v rámci nástupného priestoru pre vysielanie contentu a informácií 
o trase). 

 
Centrálny komunikačný server pre zobrazovacie jednotky: 
 
Centrálny komunikačný server bude zabezpečovať komunikáciu a manažment so zobrazovacími obrazovkami v 
rámci vozňa alebo ucelenej súpravy. Centrálny komunikačný server bude zabezpečovať komunikáciu medzi 
stacionárnymi aplikáciami na existujúcich serveroch pre koľajovú dopravu a dráhovými vozidlami.   
• Centrálny komunikačný server musí byť v súlade so štandardami EN 50155 , EN50121-1 a EN50121-3-

2 a spĺňať IP 54. 
• Centrálny komunikačný server musí minimálne obsahovať 2 x Gigabit Ethernet port, 4 x USB 3.0, video 

port 1x VGA + DVI-D, 2x RS-232/422/485 port, 
• 2x SATA port pre 2,5” HDD/SSD, možnosť nastavenia zrkadlenia (RAID 0/1) 
• Integrovaná grafická karta  
• RAM minimálne 32 GB 
• maximálne rozmery servera 250 x 235 x 90 mm 
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 Akustická časť informačného a komunikačného systému musí byť z dôvodu prevádzkovej bezpečnosti 
realizovaná samostatne, oddelene od optického aj riadiaceho systému ICS s tým, že musí mať prvky 
aktivácie a využitia z automatickej prevádzky a riadenia ICS v súlade s normami UIC558, UIC568, TSI, č. 
1302/2014 a TSI                               č. 1300/2014 

 Akustický systém musí byť v súlade so štandardmi EN50121-3-2, EN50124-1, EN 50155, EN 61373, 

UIC 558 a UIC 568. 

 Možnosť riadiť akustickú časť komunikačného systému jednotlivo po jednotke aj združene  v rámci 

viacčlenného riadenia  jednotiek. 

 Musí byť zabezpečené hlásenie aj digitálnym hlásičom automaticky v závislosti od polohy jednotky. 

 Odporúča sa aby bol systém doplnený automatickou reguláciou  hlasitosti v závislosti na intenzite hluku 

z pozadia. 

Akustické hlásenie je prehrávané jednotne pre celú elektrickú jednotku a je zostavená z dopredu štúdiovo 
nahratých jednotných audio samplov. Základným zdrojom samplov sú náhravky vo formáte MP3 (norma 
MPEG-1 layer 3, vzorkovacia frekvencia 44,1 kHz, prenosová rýchlosť 64 kbit/s, CBR, mono).Súčasťou 
ICS je vonkajší a vnútorný akustický informačný systém a  akustický komunikačný systém. 
 

 Vonkajší akustický informačný systém pre nevidiacich a slabozrakých pozostáva z reproduktorov pri 
nástupných dverách a z navádzajúceho akustického rádiomajáka. Systém realizovať podľa 
odsúhlaseného projektu Únie nevidiacich SR. 

 Vnútorný akustický informačný systém pre cestujúcich musí zabezpečiť ozvučenie vo všetkých 
priestoroch jednotky vrátane WC. 

 Zabezpečiť živé hlásenie cestujúcim z pultu rušňovodiča. Touto technikou zabezpečiť služobný 
komunikačný telefonický hovor personálu jednotky. 

 Živé hlásenie a služobné telefonovanie musí mať možnosť personál nielen do vlastnej jednotky, ale aj 
do celej zloženej súpravy jednotiek. 

 Vlaková rozhlasová ústredňa (VRU) musí byť  zabudovateľná do rozvádzača s dislokovaním 
mikrotelefónu na ovládacom pulte rušňovodiča. Na VRU musí byť pripojiteľný externý zdroj audio 
signálu MP3.  
 
Inštalovať do každého nástupného priestoru núdzovú hlasitú hovorovú jednotku pre potrebu 
komunikácie cestujúceho s rušňovodičom v súlade s normami UIC568, UIC558, TSI č. 1302/2014. 
Jednotka musí obsahovať prvok aktivácie kamerového systému (miesto z ktorého bude vykonávaný 
núdzový hovor, musí byť prednostne zobrazený na monitore v kabíne rušňovodiča). 

  



40 

 

• Kamerový systém: 
 

o Vonkajší kamerový systém pre sledovanie diania pred EJ v smere jazdy obojsmerne  

a sledovanie diania po stranách EJ (funkcia spätných zrkadiel).   

o Vnútorný kamerový systém s pokrytím 100 % priestoru interiéru jednotky mimo WC. 

o Prevádzkové riešenie monitorovacieho kamerového systému musí vyhovovať právnym 

predpisom platným na území SR. Záznam z kamerového systému sa musí dať stiahnuť zo stanovišťa 

rušňovodiča na USB disk a prostredníctvom ETH a Wi-Fi pripojenia. DMI pre vizuálne zobrazovanie 

kamerového systému na stanovištiach rušňovodiča.   

o Záznam 168 hodín zo všetkých kamier. 

o Prepojenie medzi jednotkami rovnakého alebo rôzneho typu s kamerovým systémom musí byť 
realizované pomocou Ehernetu. 

 
o Kamerový systém musí byť schopný komunikovať aj s inými systémami vo vozidle pomocou  

vstupno-výstupného rozhrania resp. zariadenia alebo Ethernetových vstupov. (napr. otvorenie 

dverí, aktivácia interkomu, aktivácia núdzovej brzdy, atď.).  

o Kamery musia byť v prevedení, ktoré v čo najväčšej miere odolávajú prejavom vandalizmu. 
 
o Kamerový systém musí byť v súlade so štandardmi EN50121-3-2, EN50124-1, EN 50155 a EN 

61373, STN EN 45545-2+A1:2016 

o Možnosť riadiť kamerový systém jednotlivo po súprave aj združene v rámci viacčlenného 

riadenia jednotiek pomocou dotykovej obrazovky. 

o Komunikácia a prenos video streamu medzi zobrazovacou jednotkou a IP kamerami musí byť 

zabezpečená pomocou ETH spojenia.   

o Záznamová jednotka musí umožňovať kontinuálny záznam video streamov z IP kamier 

v závislosti od veľkosti úložného média. Ako úložné médium sa požaduje  využitie  industriálnych 

záznamových diskov typu SSD. Odporúča sa pre ochranu záznamu a odstránenie zbytočného 

premazávania záznamu „hluchým miestom“, aby kamery zaznamenávali obraz len v prípade 

zaznamenania pohybu pred kamerou.  

o Napájanie IP kamier musí byť zabezpečené pomocou technológie PoE. 

o Zobrazovanie a záznam video streamov vo formáte H.264 s minimálnym rozlíšením SVGA 

(800x600). 

o  Pre vonkajšie kamery sa stupeň ochrany krytom vyžaduje  IP 66 

o Prevedenie vonkajších IP kamier nesmie zasahovať do jazdného profilu vozidla a musí 

zabezpečovať kvalitný obraz pozdĺž celého vozidla. Zaznamenávaný obraz z vonkajších kamier nesmie 

negatívne ovplyvňovať prípadná námraza ani zahmlievanie optiky kamery. Pre eliminovanie 

spomínaných poveternostných vplyvov sa odporúča vybaviť externé kamery výhrevným telesom 

s externým napájaním 24V DC. Vonkajšie kamery musia v dostatočnej rozlišovacej kvalite snímať obraz 

aj pri slabých svetelných podmienkach, prípadne  môžu byť vybavené IR svetlom. 

o Kamerový systém musí umožňovať  Wi-Fi a GSM (LTE) pripojenie pre vzdialenú diagnostiku 

a správu celého systému. 
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 WIFI: 
 

o Technologický celok pre zabezpečenie WiFi konektivity pre cestujúcich musí byť v súlade so 
štandardmi EN50121-3-2, EN50124-1, EN 50155 a EN 61373,  minimálne  IP54 standard 
 

o Použité technológie na pripojenie do internetu 2G, 3G a 4G s možnosťou prioritizácie vybranej 
technológie. Použité technológie do internetu nemôžu byť technologicky zastaralé, resp. nesmie 
byť o technológii známe, že bude v dohľadnej dobe jej prevádzka ukončená. Požaduje sa využiť 
také technológie, ktoré spĺňajú najmodernejšie štandardy aktuálneho obdobia. Použitá 
technológia by nemala byť staršia ako dve posledné najmodernejšie technológie poskytované 
na trhu. 

 
o  Minimálny počet sim kariet v rámci jedného technologického celku je 6 ks. 

 
o Technologický celok musí byť schopný obsahovať a prevádzkovať minimálne 3 ks slovenských  

SIM kariet a súčasne minimálne 3 ks zahraničných SIM kariet. Taktiež musí obsahovať 
minimálne 4 LTE modemy, aby bola zabezpečená simultánna podpora slovenských 
a zahraničných operátorov. Technologický celok musí byť schopný cezhraničného prechodu 
a zaistiť konektivitu i v zahraničí s automatickým prepínaním medzi medzinárodnými operátormi 
bez nutnosti manuálneho zásahu.  
 

o Antény na príjem signálu do vlakovej súpravy musia byť umiestnené na streche vlakovej 
súpravy, musia byť certifikované pre železničnú dopravu na území SR vo využívaní pod 
trolejovým vedením 25 kV AC, 50 Hz a aj pod trolejovým vedením s jednosmerným napájaním. 
Musia prijímať signál k technológiám 2G, 3G a 4G. Antény nemôžu presahovať cez prejazdný 
profil vlakovej súpravy. 

 
o Na jeden up-link musia byť použité minimálne dve antény. 

 
o Medzi uplinkami zabezpečiť loadbalancing - symetria vyťažovania uplinkov podľa aktuálnej 

dostupnosti siete. 
 

o Zariadenia na príjem signálu z antén musia spĺňať požiadavku na príjem signálu z antén pre 2G, 
3G a 4G technológiu v pásmach 800/900/1800/2100/2600Mhz s prioritou LTE. 

 
o Zvolená technológia WiFi systému musí poskytnúť z každého miesta  vo vozidle cestujúcim 

plnohodnotné pripojenie bez obmedzení, minimálne pre taký počet cestujúcich aký je počet 
sedadiel vo vozni resp. v súprave. 

 

 Zariadenia na šírenie signálu vo vozňoch musia šíriť signál technológiou WIFI 2,4 a 5  GHz 
802.11 b/g/n, 802.11ac  a  3x3 MIMO. 
 

o Šírenie signálu vo vlakovej súprave medzi jednotlivými AP (prístupovými bodmi) musí byť 
riešené prostredníctvom eternetového kábla, nie vzduchom. Pri ucelených jednotkách, ktoré je 
možné rozdeliť (v prípade mimoriadnej situácie) je nevyhnutné vybaviť tento ethernetový kábel 
rozoberateľným spojom. Odporúča sa typ konektora M12. 

 
o  Všetky konektory použité v rámci technologického  celku  musia obsahovať poistný závitový 

prstenec alebo iný poistný mechanizmus, aby nedošlo k ich samovoľnému vysunutiu. 
 

o Šírenie WiFi signálu v rámci interiéru vozidla sa požaduje šíriť prostredníctvom smerových 
antén. 

 
o Na pripojenie cestujúcich do internetu musí byť použité jednotné SSID. V prípade potreby musí 

byť umožnené vytvoriť viaceré SSID na základe požiadavky verejného obstarávateľa. 
 

o  Technologický celok musí umožnovať prioritizáciu spojenia na úrovni užívateľa alebo na úrovni 
vyššieho logického celku (SSID) - QoS  

o Prístup do internetu bez nutnosti zadávania prihlasovacieho mena a hesla. V prípade 
požiadavky verejného obstarávateľa možnosť zmeniť prihlasovanie s menom a heslom. 
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o V riešení musí byť použitý lokálny webový server pre možnosť zadania uvítacej stránky a pri 
prihlásení cestujúceho musí byť zabezpečené prihlásenie najskôr na túto uvítaciu stránku a 
až následne do internetu. 

 
o Riešenie musí umožňovať nastavenie reštrikčných pravidiel - content filtering, website filtering, 

per client web filtering, IP filtering, MAC address filtering 
  

o Riešenie musí umožňovať - štatistiky prístupu do internetu, monitoring výpadkov. 
 
o Musí byť umožnený diaľkový dohľad k aktívnym prvkom s prístupom pre zamestnancov 

verejného obstarávateľa. Prístup cez meno a heslo. 
 

o Proaktívny monitoring využitia spotreby dát na použitých sim kartách v zariadení s možnosťou 
zaslania informácie o stave prečerpaných dát. 

 
o Dodanie výkresovej dokumentácie elektrickej a mechanickej časti a technické podmienky 

zariadenia – rozumie sa tým technická dokumentácia v súlade s platnými normami vrátane 
návodu na obsluhu a údržbu k zariadeniam pre wifi. 

 
o Súčasťou dodávky sú aj dve samolepiace informačné piktogramy „WiFi FREE“ , ktoré budú 

vhodne a esteticky umiestnené na viditeľnom mieste zo strany sedacej časti vozňa, v oblasti 
nad prechodovými dverami do vstupnej chodby. 

 
 

o Poskytovateľ nainštaluje zariadenia tak, aby zamestnanci ZSSK – teda sprevádzajúci personál 
vo vlaku – obsluhoval technológiu iba v jednom bode. V elektrickej rozvodnej skrini prístupnej 
pre sprevádzajúci personál bude k dispozícii na ovládanie pre technológiu istič s označením FA 
2 (poloha č. 17) a bude mať polohy I – zapnutý a poloha 0 – vypnutý. Iný zásah 
sprevádzajúceho personálu do technológie nebude možný. 

 
o Riešenie incidentov – záručný servis. 

 
o Dodané koncové zariadenia budú servisované poskytovateľom buď na diaľku vzdialenou 

správou alebo vykonaním zásahu servisného technika priamo na mieste použitia daného 
zariadenia buď opravou alebo výmenou zariadenia za nové spolu s inštaláciou a otestovaním 
funkčnosti. V prípade potreby bude umožnené vykonať opravu zamestnancom poskytovateľa vo 
východzej  a cieľovej stanici vybraných vlakov.  

o Sim karty s aktívnym dátovým programom dodá verejný obstarávateľ. 
 

 Ostatné požiadavky na informačný a komunikačný systém: 
 

o Systém automatického počítania cestujúcich musí pozostávať z nasledujúcich komponentov: 

• Snímačov osôb umiestnených nad každými dverami  

• Vyhodnocovacej jednotky na zber údajov zo snímačov 

 
Základné požiadavky na systém: 

• Schopnosť fungovať v režime 24 hodín denne, 7 dní v týždni 

• Maximálna spotreba systému 2A pri 24V 

• Musí byť zabezpečená komunikácia systému s centrálnym serverom. 

 
Snímače osôb 

Musia spĺňať nasledovné požiadavky: 

• Umiestnenie v priestore nástupných dverí. Prvky pre počítanie musia byť zabudované do dverného 

portálu tak, aby neobmedzovali priechod dverami. 

• Jednoduchá montáž/demontáž 

• Možnosť sériového zapojenia snímačov 

• Anti-vandalové prevedenie 

• Minimálne priemyselné krytie IP65  

• Rozsah pracovnej teploty: -25°C – +70°C 

• Musí spĺňať tieto normy: 

o  RoHS 
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o  EN 50 155 

o  EN 61 373 category 1, class B 

o  EN 50 121-3-2 

o  EN 50 102 – IK08 

o  UL94 – V-0 
 
Vyhodnocovacia jednotka 

Musí spĺňať nasledovné požiadavky: 

• Automatické anonymné počítanie osôb v každom smere (nástup, výstup) 
• Počítanie nastupujúcich a vystupujúcich na každej zastávke 
• evidencia počtu cestujúcich medzi stanicami 
• on-line odosielanie dát na server 
• Autodiagnostika systému s odosielaním kódov varovaní či chýb a to e-mailom na adresu 

definovanú v konfiguracii 
• Vyhodnocovacie jednotky sú dostupné na diaľku prostredníctvom komunikačnej jednotky 

(komunikačná jednotka je použitá tá istá aj pre riadiaci a ICS systém) – pre účely údržby 
a konfigurácie, pre stiahnutie súborov s logami a pre prípadné vzdialené stiahnutie dát  

• Vyhodnocovacia jednotka pre zber dát z počítania berie GPS polohu s komunikačnej jednotky 
(komunikačná jednotka je použitá tá istá aj pre riadiaci a ICS systém) 

Systém pre počítanie cestujúcich vo vozidle musí byť schopný aktualizovať software(vrátane prípadných 

aktualizácií firmwaru) zo serveru komunikačným rozhraním MOMA-S– vozidlá 

 
• Vyhodnocovacia jednotka pracuje s dynamickými adresami DHCP i so statickými IP adresami 
• IP adresa môže byť priradená len pre vyhodnocovaciu jednotku (nie koncové snímače) 
• Presnosť počítania osôb: min. 95% 
• Počítanie osôb zo všetkých nástupných dverí  
• Vyhodnocovacie jednotky musia diagnostikovať chyby a varovania 
• Možnosť zreťazenia viacerých vyhodnocovacích jednotiek 
• Vyhodnocovacie jednotky systému musia byť schopné činnosti v režime Master-Slave (u vozidiel 

s vyšším počtom dverí sa pripúšťa inštalácia jednej jednotky Master, kedy ostatné dvere musia byť 
obsluhované jednotkou Slave). Dáta poskytuje Master jednotka za celé vozidlo. (súpravu, jednotku) 

• Eternetové prepojenie s ďalšími systémami 
• Možnosť konfigurácie jednotiek cez webové rozhranie 

• Rozsah pracovnej teploty: -25°C – +70°C 

• Musí spĺňať tieto normy: 

o  EN 50 155 

o  EN 61 373 category 1, class B 

o  EN 50 121-3-2 
• Dodanie výkresovej dokumentácie elektrickej a mechanickej časti a technické podmienky zariadenia 

– rozumie sa tým technická dokumentácia v súlade s platnými normami 
o Systém požiarnej signalizácie.  

 Systém musí jednoznačne riadiacemu systému, resp. diagnostike detekovať miesto požiaru/dymu 

 Systém musí byť komunikačne prepojený s riadiacim systémom a s ICS. 
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2. Časť - Diagnostické zariadenia 

 

Súčasťou dodávky EJ bude aj dodanie diagnostických zariadení: 
 

 2x - diagnostické zariadenie pre vlakový zabezpečovač pre overovanie funkčnosti funkcionalít vlakového 

zabezpečovača, vrátane komponentu pre simuláciu traťových kódov,  

 2x – diagnostické zariadenia pre elektronicky rýchlomer,   

 pre sťahovanie a vyhodnocovanie archivovaných údajov, 

 2x – diagnostické zariadenie pre čiernu skrinku, pre vyhodnocovanie prevádzkových stavov EJ,  

 2x - diagnostické zariadenie pre komunikačné rozhrania automatických spriahadiel na čelách EJ, 

 2x diagnostické zariadenie informačného systému pre testovanie systému a možnosť aktualizácií 

databáz pre vizuálne zobrazovacie zariadenia a akustické hlásenia, 

 2x diagnostické zariadenie pre nastavovanie zberača na EJ, 

 1x diagnostické zariadenie pre kontrolu požiarnych systémov, 

 1x diagnostické zariadenie pre overovanie funkcionalít RDST, 

 2x diagnostická centrála (HW a SW) pre grafické znázornenie údajov prenášaných z diaľkovej 

diagnostiky HDV, 

 Systém prenosu údajov z diaľkovej diagnostiky EJ musí uchádzač prispôsobiť požiadavkám verejného 

obstarávateľa a SW úprav vrátane protokolov a oživenie systému na serveri verejného obstarávateľa 

zabezpečí verejný obstarávateľ bezplatne. Bez súhlasu verejného obstarávateľa nemôžu byť údaje z EJ 

prenášané na iné zariadenia ako na server verejného obstarávateľa. Prenos informácií on-line 

s možnosťou úprav na pevný interval. Rozhranie zariadenia (SW aplikácia) musí byť pre obsluhu cez 

SW okná, ktorých obsahom bude prehľad EJ a základných prevádzkových údajov, prehľad aktuálneho 

stavu rozhodujúcich funkčných stavov EJ, história alarmov jednotlivých EJ, 

 2x - diagnostické zariadenia nástupných dverí, 

 2x - diagnostické zariadenie pre WC bunky, 

 1x - diagnostické zariadenie pre klimatizáciu EJ, 

 1x – diagnostické zariadenia pre systém počítania cestujúcich. 

Diagnostické zariadenia musia byť funkčné pre EJ220 aj EJ300.  

 

3. Časť - Zoznam dodávanej technickej dokumentácie 

 

1. Dokumentácia 

 

 Požadovaná dokumentácia (podľa rozpisu uvedeného v nasledovnom texte) v tlačenej podobe 

bude vo formáte A4, schémy budú vyskladané do formátu A4. 

 Požadovaná dokumentácia v elektronickej podobe bude vo formáte pdf, resp. pri dokumentoch 

s aktívnymi odkazmi si formát súboru zvolí uchádzač s podmienkou, že zabezpečí pre verejného 

obstarávateľa SW (bez obmedzení počtu inštalácií) pre prehliadanie uvedeného formátu.  

 Dokumenty v elektronickej podobe budú odovzdané na USB-kľúčoch. 

 Ak nebude uvedené inak, tak kompletná dokumentácia, okrem dokumentácie v spojitosti 

s konkrétnym inventárnym číslom EJ, bude odovzdaná s prvým EJ. 

 Náklady na dokumentáciu, vrátane nákladov na jej doručenie do miesta preberania EJ, zabezpečí 

na svoje náklady uchádzač.  

 
1.1. Návody na obsluhu EJ220/EJ300 

  100x v tlačenej podobe a 4x v elektronickej podobe z každého typu EJ. V prípade zmien 

v dokumentácii zabezpečí uchádzač zmenové konanie v dodanej dokumentácii (tlačenej, aj 

elektronickej ) pre  každý typ EJ220/EJ300. 

  Návod na obsluhu EJ220/EJ300 musí obsahovať minimálne kapitoly : 

o  Sprevádzkovanie EJ 

o  Prevádzková obsluha EJ – rušňovodič 
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o  Prevádzková obsluha EJ – vlakový personál 

o  Základné schémy VN obvodov 

o  Základné schémy NN obvodov 

o  Obsluha vlakového zabezpečovača 

o  Obsluha rýchlomeru 

o  Obsluha informačných systémov 

o  Obsluha kamerového systému 

o  Obsluha rádiostanice  

o  Prehľad vozidlovej diagnostiky 

o  Aktívne odstavenie 

o  Ťahanie neaktívnej EJ 

o  Zadávanie prevádzkových údajov 

o  Popis EJ 

o  Popis riadiaceho systému, vrátane alarmov 

o  Prechod medzi stanovišťami 

o  Návod na klimatizáciu 

o  Hygienicky kútik (WB bunky) 

o  Návod na funkčné celky pre imobilných cestujúcich (rampy, plošiny, ...) 

o  Rozpájanie vozňov v rámci jednotky (delenie jednotky) 

o  Viacčlenné riadenie EJ 

o  Núdzové režimy EJ 

o  Ovládanie na WC bunky  

o  Detailný popis trakčných schém, schém pomocných pohonov, schém NN časti v rámci EJ 

o  Detailný popis vzduchových obvodov v rámci EJ 

 Dodanie návodov podľa bodu 1.1 s prevzatím prvého kusa EJ220 a EJ300. 

 
1.2. Návody na plánovanú údržbu EJ220/EJ300 

 Návod pre vykonanie opravy v rozsahu E0/EM/EV/EVy/EH (60x v tlačenej a 10x v elektronickej 

podobe pre každý typ EJ220/EJ300 

 Dodanie návodov v zmysle bodu 1.2 s prevzatím prvého kusa EJ220 a EJ300 

  
1.3. Ostatné návody na EJ220/EJ300 

 Návod na váženie a nastavovanie rozloženia váh EJ (4x v tlačenej a 2x v elektronickej podobe) 

 Návod na nakoľajovanie EJ (4x v tlačenej a 2x v elektronickej podobe) 

 Návod pre záchranné zložky (4x v tlačenej a 2x v elektronickej podobe) 

 Návod - mazací plán (4x v tlačenej a 2x v elektronickej podobe) 

 Dodanie návodov podľa bodu 1.3 s prevzatím každého typu EJ220/EJ300 pre každý typ EJ 

 Návody na čistenie exteriéru a interiéru EJ vrátane určenia výrobkov pre čistenie. Samostatne 

musia byť určené prípravky na čelné sklá, bočné sklá, poťahy sedadiel, podlahy, vnútorné 

obloženia a prípravok na strojové čistenie EJ 

 Návod na nastavovanie čelného osvetlenia EJ 

 Dodanie návodov podľa bodu 1.3 s prevzatím prvého kusa EJ220 a EJ300 

  
1.4. Katalógy a schémy od EJ220/EJ300. 

1.4.1. Dokumentácia v tlačenej podobe: 

 Katalóg náhradných dielov pre každý vozeň EJ 220/EJ300 samostatne v rozsahu:  

o mechanická časť - skriňa, podvozky, strecha 

o komponenty VN časti elektrických obvodov 

o komponenty NN časti elektrických obvodov 

o Komponenty vzduchovej časti 

Všetky komponenty musia mať uvedené materiálové číslo výrobcu náhradného dielu, názov výrobcu 
komponentu ako aj uvedené číslo výkresu. Jednotlivé komponenty musia byť podrobne rozpísané na ich 
podskupiny a príslušne označené (materiálové číslo, názov výrobcu a číslo výkresu). 

 Výkresy pre každý vozeň EJ 220/EJ300 samostatne v rozsahu: 

o Elektrické schémy VN časti EJ (kompletný rozsah) + montážne schémy 
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o Elektrické schémy NN časti EJ (kompletný rozsah) + montážne schémy 

o Zapojenie RDST – montážne schémy 

o Zapojenie vlakového zabezpečovača, rýchlomeru, RDST 

o Zapojenie informačných systémov, kamerových systémov 

o Zapojenie systému požiarnej ústredne a systému počítania cestujúcich 

o Zapojenie vzduchových obvodov 

o Mechanické výkresy (zostavové výkresy) 

o Výkresy rozvodov vody, vodné ústrojenstvá, výkresy od WC buniek 

 Katalóg náhradných dielov – priestor riadiacich  stanovíšť 

 

 V elektronickej podobe formou: 

 interaktívne zobrazovania v priestore vozňa s odkazom na komponent / výrobca / počet 

týchto komponentov v rámci EJ / typ / označenie od výrobcu komponentu.  

 Databázové rozhranie kompletných katalógov náhradných dielov v rozsahu komponent / 

výrobca / počet týchto komponentov v rámci EJ / typ / označenie od výrobcu komponentu. 

Výkresová dokumentácia v elektronickej podobe musí byť rozdelená na jednotlivé skupiny a podskupiny 
komponentov so slovným označením. 
 

 Dodanie náležitosti  podľa bodu 1.4  s prevzatím prvého kusa EJ220 a EJ300. 

 
1.5. Dokumentácia od rozhodujúcich komponentov EJ220/EJ300: 

Musí byť vypracovaná v rozsahu technických podmienok v tlačenej podobe (4x)                   a 
elektronickej podobe (4x) pre nasledujúce komponenty: 

 Trakčný transformátor, vstupný menič (riadený usmerňovač), trakčné meniče, meniče  pomocných 

pohonov, trakčný motor, zberače, hlavné vypínače, kompresory, sušiče vzduchu, tlakové nádoby 

 Vlakový zabezpečovač, elektronicky rýchlomer, rádiostanica 

 Riadiaci systém 

 Zberače, odpojovače, hlavné vypínače  

 Dvojkolesia, prevodovky, nápravy, monobloky, nápravové ložiská, brzdové kotúče 

 Informačný systém, kamerový systém, systém požiarnej signalizácie, systém počítania cestujúcich 

 Čelne bezpečnostné sklá, všetky druhy ostatných skiel použitých v rámci EJ 

 Návestné osvetlenie, reflektory 

 Automatické spriahadlo, medzivozňové spriahadlá, prechodové mechy 

 Nástupné dvere, prechodové dvere, WC bunky 

 Čelný pluh, akustické výstražné zariadenia, sedadlo rušňovodiča 

 Hnací podvozok, bežný podvozok 

 Dodanie dokumentácie podľa bodu 1.5. s prevzatím prvej EJ220, resp. EJ300. 

 
1.6. Vozidlová dokumentácia od EJ odovzdaná s prvým kusom EJ220 a EJ300:   

 Rozhodnutie o schválení typu dráhového vozidla vydané schvaľovacím orgánom v súlade 
s platnými normami a právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike podľa § 21 Zákona č. 
513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Zákon o dráhach“) 

 Povolenie na uvedenie železničného vozidla (EJ) do prevádzky od Dopravného úradu SR v zmysle 

Zákona o dráhach  

 Vyhlásenie o preukázaní zhody so schváleným typom EJ 

 Protokol o určení prostredia EJ 

 Protokol o vykonanej technicko-bezpečnostnej skúške v zmysle § 23 zákona o dráhach a § 92 

vyhlášky MDPT SR č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh (ďalej len „vyhláška MDPT SR“)  

 Protokol o vykonanej technickej kontroly EJ 

 Technické podmienky pre EJ vypracované v rozsahu podľa Prílohy č. 2 k Vyhláške MDPT SR  

 Protokoly od UTZ – tlakové zariadenia 

 Protokol od UTZ – Elektrotechnické zariadenia 

 Protokol od UTZ – Vlakový zabezpečovač 

 Protokol z revíznej správy elektrických zariadení 
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 Tlačená kópia výrobných štítkov vozňov EJ 

 Protokol z váženia EJ 

 Protokoly z kusových skúšok od Trakčného transformátora, trakčných motorov,  trakčných 

a pomocných meničov, hlavných vypínačov, prepojovačov, odpojovačov, zberačov,  brzdiča, 

kontrolérov, kompresora, požiarnej ústredne, riadiaceho systému, monoblokov, náprav, tlmičov, 

automatického spriahadla, medzivozňových spriahadiel, tlakových nádob, vlakového  

zabezpečovača, rýchlomera, RDST, čerpadiel oleja, motorov ventilátorov a kompresorov, sušiča, 

prevodovky, nástupných dverí, klimatizácie. 

 Požadovaná dokumentácia v časti „1.6 Dokumentácia od EJ odovzdaná s prvým kusom EJ220 

a EJ300“ musí byť dodaná 2x v tlačenej podobe a 2x v elektronickej podobe. 

 
1.7. Dokumentácia od vozidla dodávaná od 2. ks EJ220, resp. EJ300: 

 Povolenie na uvedenie železničného vozidla (EJ) do prevádzky od Dopravného úradu SR podľa 

Zákona o dráhach  

 Vyhlásenie o preukázaní zhody so schváleným typom dráhového vozidla 

 Protokol o určení prostredia 

 Protokol o vykonanej technicko-bezpečnostnej skúške podľa § 23 zákona o dráhach a § 92 

vyhlášky MDPT SR  

 Protokol o vykonanej technickej kontrole EJ 

 Protokol od UTZ – vlakový zabezpečovač   

 Protokoly od UTZ – tlakové zariadenia 

 Protokol od UTZ – elektrotechnické zariadenia 

 Protokol o prostredí EJ 

 Protokol z revíznej správy elektrických zariadení 

 Tlačená kópia výrobných štítkov vozňov EJ 

 Protokol z váženia EJ 

 Protokoly z kusových skúšok od Trakčného transformátora, trakčných motorov,  trakčných 

a pomocných meničov, hlavných vypínačov, prepojovačov, odpojovačov, zberačov,  brzdiča, 

kontrolérov, kompresora, požiarnej ústredne, riadiaceho systému, monoblokov, náprav, tlmičov, 

automatického spriahadla, medzivozňových spriahadiel, tlakových nádob, vlakového 

zabezpečovača, rýchlomera, RDST, čerpadiel oleja, motorov ventilátorov a kompresorov, sušiča, 

prevodovky, nástupných dverí, klimatizácie 

 Požadovaná dokumentácia v časti „1.7  Dokumentácia od vozidla dodávaná od 2. ks EJ220, resp. 

EJ300“  musí byť dodaná 2x v tlačenej podobe a 2x v elektronickej podobe. 

 

4. časť - Požiadavky na merací systém spotreby elektriny v EJ (Meracie zariadenie 
MSE) 

 
1. Požiadavky na merací systém spotreby elektriny v EJ 
 

Elektrická jednotka (EJ) musí byť vybavené meracím systémom spotreby elektriny 
s rešpektovaním dodávky časti zariadenia dodávaného od ŽSR, v súlade s EN 50463 – 1 až 5 a s 
úplným znením zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, ako prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Merací systém musí spĺňať podmienky 
úplného znenia zákona č. 142/2000 Z. z. o  metrológii a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v 
úplnom znení zákona č. 513/1991 Z. z. a Technické podmienky obchodného merania na HKV schválené 
Železnicami Slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR“) platných ku dňu 1. 8. 2016. Dodávateľ musí predložiť 
súhlasné stanovisko ŽSR, Železničná energetika Bratislava s použitím meracieho systému. Dodávateľ 
musí predložiť a dodať verejnému obstarávateľovi originály kalibračných listov, prehlásenie o zhode 
k  MPN a MPP v súlade s EN 50463 a tiež originály certifikátov o overení s krycími listami 
s  nameranými veličinami a príslušnými vypočítanými odchýlkami k  PTN a  PTP v súlade s EN 50463-2, 
v znení Technických podmienok obchodného merania na HKV platných ku dňu 1. 8. 2016 a v úplnom 
znení zákona 142/2000 Z.z. 

 
Každá EJ ako odberné miesto musí mať samostatný merací systém. Pred odovzdaním EJ verejnému 
obstarávateľovi musí dodávateľ preveriť funkčnosť meracieho systému, správnosť a úplnosť 
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prenášaných dát z  EJ do Elektroenergetického dispečingu (ED) a naopak v súčinnosti s verejným 
obstarávateľom. Dodávateľ pripraví  jednotlivé komponenty meracieho systému tak, aby mohli byť 
prevádzkovateľom distribučnej sústavy (ktorým je ŽSR), zaplombované (bližšie popísané v bode 2.3).  
 
Systém merania, ktorý má verejný obstarávateľ nainštalovaný v súčasných HKV resp.  EPJ, je 
znázornený v priloženej schéme s popisom jeho jednotlivých častí v bode 2. Uchádzač prevezme 
systém merania, ktorý má verejný obstarávateľ zavedený  
(okrem meracích prevodníkov napájacieho DC (3 kV) napätia (MPN), meracích prevodníkov 
napájacieho DC (3 kV) prúdu (MPP) a lokomotívneho terminálu – popísané v bode 3.), alebo 
navrhne ekvivalentné riešenie s akceptovaním špecifikácie v bode 3 (musí odsúhlasiť 
prevádzkovateľ distribučnej sústavy), ktoré bude kompatibilné s existujúcim systémom 
(súčasným stavom merania na HKV resp. EPJ, štruktúrou dát, prenosom dát, spracovaním dát 
a funkcionalitou zariadení MSE-O).   

 
2. Popis existujúceho systému merania 

 
Všetky prvky (okrem lokomotívnych terminálov na EPJ) meracieho systému spotreby elektriny na HKV 
a  EPJ sa nachádzajú v jednom vozni EPJ, resp. HKV. 

 
2.1  Špecifikácia skrine merania                                                                           

 Komponenty skrine merania slúžia pre diaľkový odpočet merania odberu a dodávky elektriny a 
súvisiacich elektrických veličín na  HKV resp. EPJ. 

 Skriňa merania (rozmery š x v x h – 500 x 600 x 155 mm) je uzamykateľná, plombovateľná 
a z funkčného hľadiska (podľa zberu dát a vlastníctva) rozdelená na 2 časti:  
- časť so zariadeniami ŽSR, sem patrí elektromer, komunikačné zariadenie s anténou, 

meniče napätia, blok svoriek na pripojenie k obvodom lokomotívy, 
- časť so zariadeniami vereného obstarávateľa, sem patrí  komunikačné zariadenie 

s anténou. 

Kompletnú skriňu merania dodáva ŽSR a táto i po montáži na HKV resp. EPJ vereného 
obstarávateľa zostáva v majetku a údržbe ŽSR, okrem častí patriacich verejnému 
obstarávateľovi. 

 Skriňa merania sa skladá z nasledovných základných súčastí: 
- elektromer pre meranie striedavého AC (25 kV/50 Hz a 15 kV/16,7 Hz) a jednosmerného 

DC (3 kV) napätia, 
- komunikačné zariadenie ŽSR, požaduje údaje z elektromera a prijímača GPS a tieto 

prenáša do servera ŽSR a následne neupravené do servera verejného obstarávateľa, 
- komunikačné zariadenie verejného obstarávateľa, odčítava údaje z lokomotívneho 

terminálu a tieto prenáša do servera verejného obstarávateľa, 
- dva meniče napätia na transformáciu napájacieho napätia zo zdroja lokomotívy + 48 V 

(resp. + 24 V), 0 V DC na ± 24 V DC pre napájanie  interných a externých komponentov 
meracieho systému, 

- blok svoriek na pripojenie k obvodom lokomotívy. 

 Do skrine merania sú pripojené nasledovné externé komponenty: 
- meracie prevodníky napájacieho DC (3 kV) napätia (MPN) a prúdu (MPP) na meranie 

spotreby energie (podľa typu lokomotívy),  
- prístrojový transformátor napájacieho AC (25 kV/50 Hz a 15 kV/16,7 Hz) napätia (PTN) 

s triedou presnosti 0,5R s menovitým sekundárnym výstupom 100 V (AC) a prístrojový 
transformátor prúdu (PTP) s triedou presnosti 0,5R s menovitým sekundárnym výstupom 
5A (AC) na meranie spotreby energie (podľa typu lokomotívy).  
Menovitý zaťažovací výkon PTP a PTN musí byť aspoň 5 VA. 

- GPS anténa umiestnená na streche lokomotívy (dodávka a vlastníctvo ŽSR), 
- 1x GSM anténa na prenos údajov ŽSR, umiestnená na skrini merania (dodávka a 

vlastníctvo ŽSR),  
- 1x GSM anténa na prenos údajov verejného obstarávateľa umiestnená na skrini merania 

(dodávka a vlastníctvo verejného obstarávateľa),  
- lokomotívny terminál v HKV( resp. EPJ) 1x na každom stanovišti, 
- istič napájania meracieho systému. 

 

 Napäťové a prúdové prevody pre MPP a MPN: 

- prúdový prevod podľa typu lokomotívy pre:  
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   - DC 3 kV je z 1000 A na 200 mA, 
   - DC 3 kV je z 2000 A na 400 mA,  
   - DC 3 kV je z 3300 A na 660 mA 
   - AC 15 kV je z 200 A na 5 A, 
   - AC 25 kV je z 100 A (resp. 200A, 800 A) na 5 A. 
    
- napäťový prevod pre:  

- DC 3 kV je z 4 200 V na 70 mA, 
   - AC 15 kV je z 25 000 V na 100 V, 
   - AC 25 kV je z 25 000 V na 100 V. 
    

 Napájanie skrine merania a lokomotívnych terminálov: 
- napájanie skrine merania je +48 V (resp. +24V) DC podľa typu lokomotívy, 
- Napájanie interných a externých zariadení merania na HKV resp. EPJ je ± 24 V DC.  

  

Komunikácia medzi skriňou merania a lokomotívnymi terminálmi prebieha cez rozhranie EIA-485 (pôvodne 

označované ako RS 485 – dvojdrôtové poloduplexné  multibodové sériové spojenie) a využíva komunikačný 

protokol IEC1107. 

 
2.2  Špecifikácia lokomotívneho terminálu (LT) 

Lokomotívny terminál (rozmery š x v x h – 230 x 170 x 50 mm) je umiestnený  
na stanovištiach rušňovodiča a  slúži na zadávanie terminálových dát (číslo rušňovodiča, ktoré môže 
zadať dvoma spôsobmi a to ručne, alebo pomocou karty BČK (LT automaticky do odosielaného súboru 
doplňuje nuly do druhého nepoužitého spôsobu, v prípade čísla rušňovodiča 6 núl a v prípade BČK karty 
8 núl pre identifikáciu spôsobu v centrále ED), číslo vlaku, hmotnosť vlaku, použitie HKV, druh výkonu, 
kód dopravcu, dátum, čas a číslo ďalšieho HKV a použitie ďalšieho HKV pre 12 kusov HKV pripojených 
k vlaku) rušňovodičom. Ovláda sa numerickou klávesnicou s 12 tlačidlami 0 – 9, # (ENT) a * (DEL). 
Všetky základné údaje (číslo rušňovodiča (max. 6 číslic), číslo vlaku (max. 6 číslic), hmotnosť vlaku 
(max. 4 číslice), použitie HKV (1 číslica), druh výkonu (2 číslice), kód dopravcu (1 číslica) sa na hlavnej 
obrazovke zobrazujú v šiestich riadkoch. Číslo ďalšieho HKV (max. 7 číslic) a použitie ďalšieho HKV 
(max. 2 číslice) sa zobrazujú na ďalších dvoch obrazovkách po šiestich riadkoch. Lokomotívny terminál 
tiež slúži na zobrazovanie správ zasielaných z ED na celej ploche hlavnej obrazovky LT spolu s trvalým 
výstražným zvukovým znamením. Správa zmizne, zvukový signál zmĺkne a LT sa vráti do pôvodného 
režimu až po potvrdení prečítania správy rušňovodičom. 

 
 

2.3   Plombovanie meracieho systému (MSE-O)  

Po preverení funkčnosti meracieho systému pred odovzdaním HKV resp. EPJ verejnému 
obstarávateľovi, budú jednotlivé komponenty meracieho systému prevádzkovateľom distribučnej sústavy 
zaplombované. Ide o nasledujúce komponenty: skriňa merania, prístrojové transformátory, prevodníky 
prúdu a napätia na sekundárnej strane a istič napájania merania. MPN, MPP ako aj PTN a PTP musia 
byť osadené tak , aby ich svorky boli prístupné k vizuálnej kontrole a bolo ich možné zabezpečiť 
plombou.  

 
2.4   Popis dátového prenosu z HKV a EPJ 

 
Prenos dát HKV resp. EPJ do servera verejného obstarávateľa je realizovaný nasledovne: 

-   rušňovodič zadá cez lokomotívny terminál z ľubovoľného stanovišťa terminálové údaje (popísané 
v bode 2.2, alebo len údaj ktorý potrebuje zmeniť), 

-   terminálové údaje a údaje o spotrebe (GPS poloha, aktuálna spotreba HKV resp. EPJ, číslo 
elektromera, dátum, čas) sú ďalej z HKV resp. EPJ zašifrovane cez IPSec tunely automaticky 
prostredníctvom GSM (Global System for Mobile) prenášané dvomi cestami na server ŽSR a server 
verejného obstarávateľa ako  skomprimované súbory pokiaľ je v dosahu signál GSM, inak sú údaje 
uchovávané v komunikačných zariadeniach a pri najbližšom spojení sú odoslané do príslušného 
servera,  

-  z komunikačného zariadenia ŽSR sú prenášané z HKV resp. EPJ na server ŽSR 1 minútové údaje 
s  5 minútovou periódou o spotrebe a GPS polohe a odtiaľ bezodkladne neupravované na server 
verejného obstarávateľa,   
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-  z komunikačného zariadenia verejného obstarávateľa sú  priamo z HKV resp. EPJ prenášané na 
server verejného obstarávateľa 1 minútové údaje (pri zmene údajov) s 5 minútovou periódou 
nepravidelne odosielané údaje z lokomotívneho terminálu, len ak boli terminálové údaje zmenené. 

-  údaje z lokomotívneho terminálu (vždy v zimnom čase), údaje o spotrebe (vždy v zimnom čase) 
a GPS polohe (vždy v SEČ) sú ďalej spracovávané SW ED verejného obstarávateľa. 

 
3.   Špecifikácia MPN a MPP a LT 

 Pre meracie prevodníky napájacieho DC (3 kV) napätia (MPN) na meranie spotreby energie (podľa 
typu lokomotívy) je podľa EN 50463-2 požadovaná trieda presnosti 0,5R pri Vpn = 3000V a 0,75R 
pri Vpn = 1500V. 

 Pre meracie prevodníky napájacieho DC (3 kV) prúdu (MPP) na meranie spotreby energie (podľa 
typu lokomotívy) je podľa EN 50463-2 požadovaná trieda presnosti 0,5R. 

 Napäťové a prúdové prevody  pre MPN a MPP - DC 3 kV  

Menovité primárne napätie meracích prevodníkov napätia musí byť v súlade s STN EN 50463-2 
a menovitý sekundárny výstup musí byť 50 mA (DC). 

Menovitý primárny prúd meracích prevodníkov prúdu sa volí v súlade STN EN 50463-2 s ohľadom 
na menovitý prúd EJ a menovitý sekundárny výstup musí byť 600 mA (DC) alternatívne 400 mA  
(DC) resp. 660 mA (DC). 

 Lokomotívny terminál zhotoviteľ integruje do zobrazovacej jednotky na stanovišti rušňovodiča 
a musí spĺňať všetky funkcionality LT popísané v bode 2.2. 
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Schéma existujúceho merania a prenosu dát  
 

 
 
 
Schéma dátového prenosu z HKV resp. EPJ 

 
               HKV resp. EPJ 
 
Verejný obstarávateľ dodá časti MSE, ktoré sú majetkom ŽSR.  

5. časť - Požiadavky na plán údržby 

v 5 min. údaje z terminálov len pri ich 

zmene 

ED  

(AZD) 
ED  

(AZD) 

ELMER 

MP/TN MP/TP 

Term 2 

KZ 
Term 1 

GPS

SS 

GSM 

KZ 

GSM 

Skriňa merania 

IEC1107 
IEC1107 

. 

1 min. údaje o meraní   

s 5 min. periódou  

+ GPS poloha 

1 min. údaje  

o meraní   

s 5 min. periódou  
+ GPS poloha 

ZSSK ŽSR 

 

Železnice Slovenskej 

republiky, Bratislava 

Železničná spoločnosť 

Slovensko, a.s. 

Automatizovaný zber dát 

GSM modem 

GPS prijímač 

Elektromer  

Merací prevodník / 

transformátor napätia 

Merací prevodník / 

transformátor prúdu 

Lokomotívny terminál 

Elektr. poschodová jednotka 

Komunikačné zariadenie 

Hnacie koľajové vozidlo 

Elektroenergetický dispečing 

 

Vysvetlivky 
 

ŽSR 

 

ZSSK 

 

AZD 

GSM 

GPS 

ELMER  

MP/TN 

 

MP/TP 

 

Term 

EPJ 

KZ 

HKV 

ED 
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Základné zásady údržby železničných koľajových vozidiel sú upravené všeobecne záväznými právnymi 
predpismi (zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších zmien, vyhláška MDPaT SR č. 351/2010 
Z. z. o dopravnom poriadku dráh), a prebraných právne záväzných aktov Európskej únie, smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve,  a 
nariadenia komisie EU 1302/2014 o technickej špecifikácií interoperability týkajúcej sa subsystému 
železničných koľajových vozidiel, rušňov a osobných železničných koľajových vozidiel železničného 
systému v Európskej únii. 

Technickú dokumentáciu potrebnú pre údržbu požaduje kupujúci dodať pri prvej elektrickej  jednotke 
odovzdanej do prevádzky od dodávateľa.  

1302/2014/EU 

Bod 4.2.12.1   Všeobecné ustanovenia 

Dodanie kompletnej dokumentácie podľa ustanovení 4.2.12, kde sa uvádza dokumentácia vyžadovaná 
v ustanovení bodu 2.4, prílohy VI k smernici 2008/57/ES  (ustanovenie s názvom – „Súbor technickej 
dokumentácie“): 

- celkové a podrobné výkresy v súlade s realizáciou, elektrickými a hydraulickými schémami, schémy 

kontrolných okruhov, opis systémov spracovania dát a automatických systémov, prevádzkové 

a údržbárske príručky atď. 

Túto dokumentáciu, ktorá je súčasťou súboru technickej dokumentácie, zostaví notifikovaný orgán a musí 
byť pripojená k vyhláseniu ES o overení.  

Dokumentácia, ktorá je súčasťou súboru technickej dokumentácie, sa odovzdá žiadateľovi a žiadateľ ju 
uchová počas celej prevádzkovej činnosti subsystému.  

Požadovaná dokumentácia sa týka základných parametrov, ktoré sú uvedené v tejto norme. Jej obsah je 
opísaný v ďalších ustanoveniach. 

Bod 4.2.12.2   Všeobecná dokumentácia 

Musí zabezpečiť opis koľajového vozidla: 

- celkové výkresy vozidla, 

- výkresy elektrických, pneumatických a hydraulických schém, popis návodu schém riadiacich obvodov 
potrebných na vysvetlenie fungovania a prevádzky príslušných systémov zabudovaných v koľajovom 
vozidle. 

Opis počítačových palubných systémov, vrátané opisu funkcií, špecifikácii rozhraní, spracovania údajov 
a protokoly. 

Hmotnostná bilancia v zmysle ustanovení 4.2.2.10 

Zaťaženie náprav a vzdialenosť náprav v zmysle ustanovení 4.2.3.2.1 

Skúšobný protokol o dynamickom správaní pri jazde v zmysle ustanovení 4.2.3.4.2 

Predpoklad posúdenia zaťaženia v zmysle ustanovení 4.2.3.5.1 

Brzdový účinok v zmysle ustanovení 4.2.4.5 

Prítomnosť toaliet v jednotke, vlastnosti splachovacích prostriedkov, čistá voda, úprava vypustenej vody 
v zmysle ustanovení 4.2.5.1 

Opatrenia ktoré sa prijali v súvislosti so zvoleným rozsahom parametrov prostredia v zmysle ustanovení 
4.2.6.1 

Trakčný výkon s zmysle ustanovení 4.2.8.1.1 

Bod 4.2.12.3   Dokumentácia týkajúca sa údržby 

Údržba je súbor činností, ktoré sú určené na udržiavanie, funkčnej jednotky v stave alebo na vrátenie 
jednotky do stavu, v ktorom je schopná plniť požadovanú funkciu, pričom sa musí neustále zabezpečovať 
neporušenosť bezpečnostných systémov a súlad s príslušnými normami. 

Musia poskytovať informácie potrebné na vykonávanie činností v oblasti údržby železničných koľajových 
vozidiel. 

Plán údržby a jeho zdôvodnenie: musí vysvetľovať, vymedzovať a navrhovať činnosti v oblasti údržby 
s cieľom zabezpečiť, aby sa vlastnosti železničného koľajového vozidla udržali v prijateľných hraničných 
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hodnotách používania počas celej životnosti vozidla. Tento súbor musí obsahovať vstupné údaje na 
stanovenie kritérií kontroly a pravidelnosti vykonávania jednotlivých činností plánovanej preventívnej 
údržby. 

Opis údržby vysvetľuje ako sa musia vykonávať jednotlivé činnosti v oblasti údržby.   

 

Bod 4.2.12.3.1 Plán údržby a jeho zdôvodnenie 

Plán údržby a jeho zdôvodnenie musí obsahovať: 
- precedensy, zásady a metódy, ktoré sa používajú pri plánovaní údržby elektrickej jednotky 

- profil používania: hraničné hodnoty bežného používania jednotky km prebeh/ mesiac,  klimatické 

obmedzenia, povolené typy zaťaženia 

- relevantné údaje, ktoré sa používajú pri navrhovaní údržby a pôvod týchto údajov a skúseností 

- skúšky, vyšetrenia a výpočty, ktoré sa vykonali na účely návrhu údržby. 

Výsledné zhrnutie prostriedkov, nástrojov, zariadení potrebných na predpísanú údržbu podľa ustanovenia 
bodu 4.2.12.3.2 „Dokumentácia údržby“.  
 
Uchádzač predloží nasledovné: 

 
 Plán údržby a opráv počas predpokladanej životnosti 40 rokov 
 Rozsah údržby a opráv rozdelený do jednotlivých udržiavacích stupňov 
 Mazací plán (typ maziva, veľkosť náplne, periodicita výmeny/dopĺňania) 
 Potrebný materiál pre jednotlivé udržiavacie stupne 

 

Plán  preventívnej riadenej údržby a opráv  plánovať na životnosť elektrických vozňových jednotiek 40 
rokov: 

 
Predpokladaný kilometrický prebeh za deň:        450 km 
Predpokladaný kilometrický prebeh za rok:  164 250 km 

 
 

Minimálne intervaly pre riadenú preventívnu plánovanú údržbu a opravnú údržbu elektrickej 
vozňovej jednotky 

 
 

Udržiavací stupeň 
opravy 

Minimálne prebehy           
v ruškm 

 
prebehy v 

ruškm 
 

Prácnosť 
(Nhod) 

Počet stupňov 
opráv za 40 

rokov 

Prevádzkové 
ošetrenie (E0) 

20 000 – 22 000 
   

Periodická 
prehliadka – malá 
(EM) 

100 000 – 110 000 
   

Periodická 
prehliadka – veľká 
(EV) 

300 000 – 330 000 
   

Periodická 
prehliadka 
vyväzovacia 
EVY 

900 000 – 990 000 

   

Periodická oprava 
– hlavná (EH) 

1 800 000 – 1 980 000 
 
 

  

 
 
 
 
Poznámky: 
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 Kilometrické prebehy navrhované uchádzačom nesmú byť nižšie ako sú požadované verejným 
obstarávateľom. 

 Uchádzač uvedie počet jednotlivých periodických prehliadok E0, EM, EV do vykonania stupňa 
periodickej opravy EVY a EH. 

 Uchádzač uvedie počet jednotlivých opravných udržiavacích stupňov periodickej opravy EVY a EH 
počas predpokladanej životnosti. 

 Údržbové zásahy nesmú vychádzať z časových intervalov – napr. motohodiny, mesiace, roky. 
 

Vysvetlivky : 
 

E0 – Prevádzkové ošetrenie 
EM –Malá prehliadka 
EV – Veľká prehliadka 
EVY – Vyväzovacia prehliadka 
EH – Hlavná oprava 
Ruškm – Kilometre rušňa 

 

Bod 4.2.12.3.2 Opis údržby 

Opis údržby opisuje, ako sa musia vykonávať činnosti v oblasti údržby: 

Činnosti údržby zahŕňajú všetky potrebné činnosti, ako sú kontroly, monitorovanie, skúšanie, meranie, 
výmeny, nastavenia, opravy. 

Činnosť údržby je potrebné rozdeliť na: 
- Riadenú plánovanú preventívnu údržbu EO, EM, EV 
- Opravnú údržbu EH 
- V jednotlivých kontrolných a udržiavacích stupňoch (PV, E0, EM, EV, EVY, EH) rozpracovať popis 

vykonávaných operácií na všetkých zariadeniach vyžadujúcich údržbu, pričom tieto operácie sú 
rozdelené na jednotlivé profesie podľa tabuľky 

 
 

Názov 
zariadenia 

popis operácie 
Prehliadka alebo oprava Profesia 

 (Z, E, L, M, 
K, P, F, R, ) PV E0 EM EV EVY EH 

1. Nápravové 
ložiská  

- prehliadka ložiska  X X X X X X Z 

- demontáž a údržba 
   

X X X Z 

                 

  
.... 
                

 
Vysvetlivky : 
Profesie:     Skratky:  
Z – zámočník     PV – Prehliadka pred výkonom 
E – elektromechanik    EO – Prevádzkové ošetrenie 
L –  elektronik               EM – Malá prehliadka 
M – maliar      EV – Veľká prehliadka 
K – defektoskopista    EH – Hlavná oprava 
P – pomocný robotník    EVY – Prehliadka vyväzovacia 
F – externá firma (dodávateľsky) 
R – rušňovodič 

 

Opis údržby musí obsahovať: 

- hierarchiu komponentov a funkčný opis: v hierarchii určiť hranice železničných koľajových vozidiel tým, že sa 

uvedú všetky položky, ktoré sú súčasťou štruktúry pri výrobe daného železničného koľajového vozidla 

a použitím vhodného počtu samostatných úrovní. Na najnižšej úrovni hierarchie musí byť vymeniteľná 

položka, 

- schematické nákresy obvodov, nákresy prepojení a nákresy inštalácie vedení,  
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- zoznam súčastí: zoznam súčastí musí obsahovať technické opisy náhradných dielov (vymeniteľné jednotky 

a ich referenčné čísla, aby bolo možné identifikovať a obstarávať správne náhradné súčasti, diely. Tento 

zoznam musí obsahovať všetky súčastí, ktoré je možné vymeniť za určitých podmienok alebo v prípade 

ktorých sa vyžaduje výmena po elektrickej alebo mechanickej poruche alebo v prípade ktorých možno 

predpokladať potrebu výmeny po náhodnom poškodení (napr. čelné sklo). Musí sa uviesť komponent 

interoperability a odkaz na príslušné vyhlásenie o zhode, 

- musia sa uviesť hraničné hodnoty pre komponenty, ktoré sa nesmú prekročiť v prevádzke. Povoľuje sa 

možnosť špecifikácie prevádzkového obmedzenia v zhoršenom režime (keď sa dosiahne hraničná hodnota), 

- povinnosti vyplývajúce z európskych právnych predpisov: keď komponenty alebo systémy podliehajú 

špecifickým povinnostiam vyplývajúcich z európskych právnych predpisov, tieto povinnosti sa musia uviesť 

v dokumentácií, 

- štruktúrovaný súbor úloh zahrňujúci činnosti, postupy, prostriedky, ktoré navrhuje uchádzač na vykonanie 

údržby, 

- opis činnosti údržby. 

Zdokumentovať sa musia tieto aspekty údržby: 

-       výkresy s pokynmi na demontáž/montáž, potrebné na správnu vymeniteľnosť   

      súčastí 
- kritéria údržby 

- kontroly a skúšky 

- nástroje a materiály potrebné na vykonanie údržby 

- spotrebný materiál, ktorý sa vyžaduje na vykonanie úlohy 

- osobné ochranné prostriedky a vybavenie 

- potrebné skúšky a postupy, ktoré sa musia vykonať po každom výkone údržby pred opätovným 

uvedením železničného koľajového vozidla do prevádzky 

- príručky a zariadenia potrebné na zisťovanie porúch (diagnostika porúch) pre všetky racionálne 

predvídateľné situácie.  Patria sem funkčné schematické nákresy systémov ako aj počítačových 

diagnostických systémov 

- mazací plán 

- potrebný materiál pre jednotlivé udržiavacie stupne 

Bod 4.2.12.4   Prevádzková dokumentácia 

Technická dokumentácia potrebná na prevádzku elektrickej jednotky musí pozostávať: 

- Opis prevádzky v bežnom režime vrátane prevádzkových vlastností a obmedzení elektrickej jednotky 
(napr. rozmery (obrys) vozidla, maximálna konštrukčná rýchlosť, zaťaženie náprav, brzdový účinok 
...). 

- Opis rôznych racionálne predvídateľných zhoršených režimov v prípade závažných porúch zariadení 
alebo funkcií súvisiacich s bezpečnosťou, uvedených v EU 1302/2014 spolu s príslušnými prijateľnými 
obmedzeniami a prevádzkovými podmienkami elektrickej jednotky, ktoré by mohli nastať. Táto 
technická prevádzková dokumentácia musí byť súčasťou súboru technickej dokumentácie.   

 

Bod 4.2.12.5   Diagram zdvíhania a pokyny na zdvíhanie 

 

Dokumentácia musí obsahovať: 
- opis postupov na zdvíhanie a nakoľajovanie a súvisiace pokyny 

- opis rozhraní pre zdvíhanie a nakoľajovanie 

Bod 4.2.12.6   Opis týkajúci sa záchranných akcií 
 

 
Dokumentácia musí obsahovať: 
 

- opis postupov používania núdzových opatrení a súvisiacich preventívnych opatrení, ktoré je 

potrebné vykonať, napr. používanie núdzových východov, vstup do železničného koľajového vozidla 

pri záchrannej akcii, odpojenie bŕzd, uzemnenie, odtiahnutie, 

- opis účinkov vykonaných opísaných núdzových opatrení, napr. zníženie brzdového účinku po 

odpojení bŕzd a podobne.  
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6. časť - Spôsob výpočtu nákladov na prevádzku a údržbu  
 
Uchádzačom ponúkané jednotky nesmú mať  vyššie náklady na prevádzku a údržbu ako 0,008 EURO/ 
sedadlo/km.  
 
Uchádzač predloží výpočet nákladov na prevádzku a údržbu po dobu životného cyklu jednej EJ, ktorý 
bude jedným z kritérií na vyhodnotenie ponúk.  
 
Prepočítané náklady na údržbu (opravy) a prevádzku EJ (nup) po dobu životného cyklu jednej EJ, t.j. 40 rokov, 
vzťahujúce sa na 1 sedadlo a jeden kilometer: 
 

 náklady na preventívnu údržbu jednej jednotky, ktorej rozsah je stanovený návodom na údržbu 
vozidla výrobcom a záväznými právnymi predpismi platnými k dátumu vyhlásenia predmetnej užšej 
súťaže – potrebný materiál, náplne, mzdy, technológia; 

 náklady na korekčnú údržbu jednej jednotky s cieľom vrátiť po poruche EJ do prevádzkyschopného 
stavu) – potrebný materiál, náplne, mzdy, technológie. 

 
Pre výpočet uchádzač použije za každú jednotku nasledovné vstupné údaje:  

 Predpokladaný kilometrický prebeh každej jednotky za deň:               450 km 

 Predpokladaný kilometrický prebeh každej jednotky za rok:        164 250 km 

 Predpokladaný kilometrický prebeh každej jednotky za 40 rokov: L= 6 570 000km 

 Jednotková cena práce údržby ZSSK:    18 €/Nh 

 Jednotková cena  za dopravnú cestu na elektrifikovanej trati 1. kategórie vzťahujúca sa na hnacie 

vozidlo :    S =1,571€/1 000 hrtkm 

Ostatné vstupné údaje (potrebný materiál, náplne) sú kalkulované v cenách roku 2016. Všetky vstupné údaje 
budú v okamžiku vyhodnocovania dodržania stanovených nákladov na údržbu a prevádzku prepočítané 
k cenám roku 2016, a to podľa Indexov cien priemyselných výrobcov v SR (60 % CL302 Výroba železničných 
lokomotív a vozového parku a 40 % CJ27 Výroba elektrických zariadení) vychádzajúcich z cenových indexov 
stanovených Slovenským štatistickým úradom (http://www.satisscics.sk). 
 
 
Výpočet nákladov na údržbu a prevádzku bude vykonaný podľa vzorca: 
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nup – hodnota váženého priemeru nákladov na prevádzku a údržbu jednej EJ (EURO/km*sedadlo) 
nup220 – je hodnota nákladov na prevádzku a údržbu jednej EJ220 (EURO/km*sedadlo) 
nup300 - je hodnota nákladov na prevádzku a údržbu jednej EJ300 EURO/km*sedadlo) 
 
Nup220 – náklady na plánovanú údržbu EJ 220 (EURO) 
Nup300 – náklady na plánovanú údržbu EJ 300 (EURO) 
Nuk220-náklady na korekčnú údržbu EJ 220 (EURO) 
Nuk300-náklady na korekčnú údržbu EJ 300 (EURO) 
Spoc220- počet sedadiel ponúknutých uchádzačom pre EJ 220  
Spoc300- počet sedadiel ponúknutých uchádzačom pre EJ 300 
 
Nc220-náklady na prevádzku EJ 220 (EURO) 
 

http://www.satisscics.sk/


57 

 

6570000571,1
1000

220
220 

Q
Nc  

 
Q220 – hmotnosť EJ 220 so sediacimi cestujúcimi (t) 
 
 
Nc300-náklady na prevádzku EJ 300 (EURO) 
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Q300 – hmotnosť EJ 300 so sediacimi cestujúcimi (t) 
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Príloha č. 3 ku KZ č. 4600003581/US/2018  Zoznam dodávanej technickej dokumentácie 
 

2. Špecifikácia dokumentácie, ktorá je súčasťou predmetu zákazky 

 

 Dokumentácia, podrobne špecifikovaná v ďalšej časti textu, musí byť dodaná v tlačenej podobe vo 

formáte A4 a schémy budú vyskladané do formátu A4. 

 Dokumentácia musí byť súčasne dodaná aj v elektronickej podobe bude vo formáte pdf,  resp. pri 

dokumentoch s aktívnymi odkazmi si formát súboru zvolí Predávajúci s podmienkou, že zabezpečí 

pre Kupujúceho SW (bez obmedzení počtu inštalácií) pre prehliadanie uvedeného formátu.  

 Dokumenty v elektronickej podobe budú odovzdané na USB-kľúčoch. 

 Ak nebude v ďalšom texte uvedené inak, tak požadovaná dokumentácia, okrem dokumentácie 

v spojitosti s konkrétnym inventárnym číslom EJ, bude odovzdaná s prvou EJ220/EJ300. 

 Náklady na dokumentáciu, vrátane nákladov na jej doručenie do miesta preberania EJ, zabezpečí 

na svoje náklady Predávajúci.  

 
2.1. Návody na obsluhu EJ220/EJ300 

  Budú dodané 100x v tlačenej podobe a 4x v elektronickej podobe z každého typu EJ. V prípade 

zmien v dokumentácii zabezpečí Predávajúci zmenové konanie v dodanej dokumentácii (tlačenej 

aj elektronickej) pre  každý typ EJ220/EJ300 

  Návod na obsluhu EJ220/EJ300 musí obsahovať minimálne kapitoly : 

o  Sprevádzkovanie EJ 

o  Prevádzková obsluha EJ - rušňovodič 

o  Prevádzková obsluha EJ – vlakový personál 

o  Základné schémy VN obvodov 

o  Základné schémy NN obvodov 

o  Obsluha vlakového zabezpečovača 

o  Obsluha rýchlomeru 

o  Obsluha informačných systémov 

o  Obsluha kamerového systému 

o  Obsluha rádiostanice  

o  Prehľad vozidlovej diagnostiky 

o  Aktívne odstavenie 

o  Ťahanie neaktívneho EJ 

o  Zadávanie prevádzkových údajov 

o  Popis EJ 

o  Popis riadiaceho systému vrátane alarmov 

o  Prechod medzi stanovišťami 

o  Návod na klimatizáciu 

o  Hygienicky kútik (WB bunky) 

o  Návod na funkčné celky pre imobilných cestujúcich (rampy, plošiny, ...) 

o  Rozpájanie vozňov v rámci jednotky (delenie jednotky) 

o  Viacčlenné riadenie EJ 

o  Núdzové režimy EJ 

o  Ovládanie na WC bunky  

o  Detailný popis trakčných schém, schém pomocných pohonov, schém NN časti v rámci EJ 

o  Detailný popis vzduchových obvodov v rámci EJ 

 Dodanie návodov podľa bodu 1.1  s prevzatím prvého kusa EJ220 a EJ300. 

 
 

2.2. Návody na plánovanú údržbu EJ220/EJ300 

 Návod pre vykonanie opravy v rozsahu E0/EM/EV/EVy/EH  budú dodané 60x v tlačenej a 10x 

v elektronickej podobe pre každý typ EJ220/EJ300. 

 Dodanie návodov podľa bodu 1.2  bude súčasťou prvého kusa EJ220 a EJ300. 
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2.3. Ostatné návody na EJ220/EJ300 budú dodané nasledovným spôsobom: 

 Návod na váženie a nastavovanie rozloženia váh EJ  4x v tlačenej a 2x v elektronickej podobe. 

 Návod na nakoľajovanie EJ  4x v tlačenej a 2x v elektronickej podobe. 

 Návod pre záchranné zložky 4x v tlačenej a 2x v elektronickej podobe. 

 Návod - mazací plán 4x v tlačenej a 2x v elektronickej podobe. 

 Návody na čistenie exteriéru a interiéru EJ, vrátane určenia výrobkov pre čistenie, budú 

samostatne určené prípravky na čelné sklá, bočné sklá, poťahy sedadiel, podlahy, vnútorné 

obloženia a prípravok na strojové čistenie EJ. 

 Návod na nastavovanie čelného osvetlenia EJ. 

 Dodanie návodov podľa bodu 1.3  bude súčasne s prevzatím prvého kusa EJ220 a EJ300. 

  
2.4. Katalógy a schémy od EJ220/EJ300. 

2.4.1. Dokumentácia v tlačenej podobe : 

 Katalóg náhradných dielov pre každý vozeň EJ 220/EJ300 samostatne v rozsahu:  

o mechanická časť skriňa, podvozky,  strecha 

o komponenty VN časti elektrických obvodov 

o komponenty NN časti elektrických obvodov 

o Komponenty vzduchovej časti 

 Výkresy pre každý vozeň EJ 220/EJ300 samostatne v rozsahu: 

o Elektrické schémy VN časti EJ (kompletný rozsah)  

o Elektrické schémy NN časti EJ (kompletný rozsah)  

o Zapojenie RDST – montážne schémy 

o Zapojenie vlakového zabezpečovača, rýchlomeru, RDST 

o Zapojenie informačných systémov, kamerových systémov 

o Zapojenie systému požiarnej ústredne a systému počítania cestujúcich 

o Zapojenie vzduchových obvodov 

o Mechanické výkresy (zostavové výkresy) 

o Výkresy rozvodov vody, vodné ústrojenstva, výkresy od WC buniek 

 Katalóg náhradných dielov – priestor riadiacich  stanovíšť 

 V elektronickej podobe formou: 

 Virtuálneho zobrazovania v priestore vozňa s odkazom na komponent / výrobca / počet 

týchto komponentov v rámci EJ / typ / označenie od výrobcu komponentu  

 Databázové rozhranie kompletných katalógov náhradných dielov v rozsahu komponent / 

výrobca / počet týchto komponentov v rámci EJ / typ / označenie od výrobcu komponentu. 

 Dodanie náležitosti  podľa bodu 1.4  súčasne s prevzatím prvého kusa EJ220 a EJ300. 

 
2.5. Dokumentácia od rozhodujúcich komponentov EJ220/EJ300: 

Musí byť vypracovaná v rozsahu technických podmienok v tlačenej podobe 4x                                      a 
elektronickej podobe 4x pre nasledujúce komponenty: 

 Trakčný transformátor, vstupný menič (riadený usmerňovač), trakčné meniče, meniče  pomocných 

pohonov, trakčný motor, zberače, hlavné vypínače 

 Kompresory, sušiče vzduchu, tlakové nádoby 

 Vlakový zabezpečovač, elektronicky rýchlomer, rádiostanica 

 Riadiaci systém 

 Zberače, odpojovače, hlavné vypínače, bleskoistky 

 Hnací podvozok, bežný podvozok, prevodovky, nápravy, monobloky, tlmiče 

 Informačný systém, kamerový systém, systém požiarnej signalizácie, systém počítania cestujúcich 

 Čelné bezpečnostné sklá, všetky druhy ostatných skiel použitých v rámci EJ 

 Návestné osvetlenie, reflektory, akustické výstražné zariadenia, stierače 

 Automatické spriahadlo, medzivozňové spriahadlá, prechodové mechy 

 Nástupné dvere, prechodové dvere, výsuvne schodíky/rampy, WC bunky 

 Čelný pluh, sedadlo rušňovodiča 

 Dodanie dokumentácie podľa bodu 1.5. súčasne s prevzatím prvej EJ220, resp. EJ300. 
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2.6. Vozidlová dokumentácia EJ, ktorá bude odovzdaná s prvým kusom EJ220 a EJ300: 

 Rozhodnutie o schválení typu dráhového vozidla vydané schvaľovacím orgánom                  v 
súlade s platnými normami a právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike podľa  § 21 
Zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Zákon o dráhach“) 

 Povolenie na uvedenie železničného vozidla (EJ) do prevádzky od Dopravného úradu SR v zmysle 

Zákona o dráhach  

 Vyhlásenie o preukázaní zhody so schváleným typom EJ 

 Protokol o určení prostredia EJ 

 Protokol o vykonanej technicko-bezpečnostnej skúške podľa § 23 zákona  o dráhach a § 92 

vyhlášky MDPT SR č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh (ďalej len „vyhláška MDPT SR“),  

 Protokol o vykonanej technickej kontrole EJ 

 Technické podmienky pre EJ vypracované v rozsahu podľa Prílohy č. 2 k Vyhláške MDPT SR 

 Protokoly od UTZ – tlakové zariadenia 

 Protokol od UTZ – Elektrotechnické zariadenia 

 Protokol z revíznej správy elektrických zariadení 

 Tlačená kópia výrobných štítkov vozňov EJ 

 Protokol z váženia EJ 

 Protokoly z kusových skúšok od Trakčného transformátora, trakčných motorov,  trakčných 

a pomocných meničov, hlavných vypínačov, prepojovačov, odpojovačov, zberačov,  brzdiča,  

kontrolérov, kompresora, požiarnej ústredne, riadiaceho systému, monoblokov, náprav, tlmičov, 

automatického spriahadla, medzivozňových spriahadiel, tlakových nádob, vlakového  

zabezpečovača, rýchlomera, RDST, čerpadiel oleja, motorov ventilátorov a kompresorov, sušiča, 

prevodovky, nástupných dverí, klimatizácie. 

 Požadovaná dokumentácia v časti „1.6  Dokumentácia od EJ odovzdaná s prvým kusom EJ220 

a EJ300“  musí byť dodaná 2x v tlačenej podobe a 2x v elektronickej podobe. 

 
2.7. Dokumentácia od vozidla odovzdávaná s každou ďalšou EJ200/EJ300 

 Povolenie na uvedenie železničného vozidla (EJ) do prevádzky od Dopravného úradu SR 

v zmysle Zákona o dráhach  

 Vyhlásenie o preukázaní zhody so schváleným typom dráhového vozidla 

 Protokol o určení prostredia 

 Protokol o vykonanej technicko-bezpečnostnej skúške v zmysle § 23 zákona  o dráhach a § 92 

vyhlášky MDPT SR  

 Protokol o vykonanej technickej kontrole EJ 

 Protokoly od UTZ – tlakové zariadenia 

 Protokol od UTZ – Elektrotechnické zariadenia 

 Protokol o prostredí EJ 

 Protokol z revíznej správy elektrických zariadení 

 Tlačená kópia výrobných štítkov vozňov EJ 

 Protokol z váženia EJ 

 Protokoly z kusových skúšok od trakčného transformátora, trakčných motorov,  trakčných 

a pomocných meničov, hlavných vypínačov, prepojovačov, odpojovačov, zberačov,  brzdiča,  

kontrolérov, kompresora, požiarnej ústredne, riadiaceho systému, monoblokov, náprav, tlmičov, 

automatického spriahadla, medzivozňových spriahadiel, tlakových nádob, vlakového  

zabezpečovača, rýchlomera, RDST, čerpadiel oleja, motorov ventilátorov a kompresorov, sušiča, 

prevodovky, nástupných dverí, klimatizácie. 

 Požadovaná dokumentácia v časti „1.7  Dokumentácia od vozidla dodávaná od 2. ks EJ220, resp. 

EJ300“  musí byť dodaná 2x v tlačenej podobe a 2x v elektronickej podobe. 

 

2.8. Dokumentácia dizajnového riešenia EJ 220/EJ300 a prehľad použitých prvkov interiéru: 

2.8.1. Dizajnové vizualizácie exteriéru EJ220/EJ300 s popisom jednotlivých komponentov (výrobca, typ, 

povrchová úprava a pod.) 

2.8.2. Dizajnové vizualizácie interiéru EJ220/EJ300 s popisom jednotlivých komponentov  
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2.8.3. Dizajnová vizualizácia stanovišťa rušňovodiča s popisom jednotlivých komponentov  

2.8.4. Popis  exteriéru EJ (dielčie výkresy piktogramov, umiestnenie piktogramov) 

2.8.5. Popis  interiéru EJ (dielčie výkresy piktogramov, umiestnenie piktogramov) 

2.8.6. Sprievodná dokumentácia (v rozsahu kat. list / skúšky / certifikáty od materiálov / protokoly zo 

skúšok / počet v rámci EJ220/EJ300 ) od: 

2.8.6.1. sedadlá 2. triedy, stolíky pre 2. triedu 

2.8.6.2.  závesy, rolety 

2.8.6.3.  obklady stien, stropov, priečok a dverí 

2.8.6.4.  podlahové krytiny 

2.8.6.5.  svietidlá 

2.8.6.6.  madlá, držiaky, odpadkové koše, batožinové police 

2.8.6.7.  izolačné materiály (tepelná / zvuková / požiarna izolácia) 

2.8.7. Náterové materiály použité v rámci EJ a náterové postupy 

 
2.8.8. v prípade použitia iného ako náterového systému povrchovej úpravy skrine EJ, dodávateľ predloží 

dokumentáciu od použitého materiálu ako aj technologický postup povrchovej úpravy odsúhlasený 

Kupujúcim. 

2.8.9. Odovzdanie náležitosti podľa bodu 1.8 tejto prílohy najneskôr s odovzdaním 1. EJ (samostatne s 

EJ220 a samostatne s EJ300) 
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Príloha č. 4 ku KZ č. 4600003581/US/2018 Zoznam noriem a predpisov týkajúcich sa predmetu Zmluvy 

 
Zoznam noriem a predpisov týkajúcich sa predmetu Zmluvy 
 

 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1302/2014 z 18. novembra 2014 o technickej špecifikácii interoperability 

týkajúcej sa subsystému „železničné koľajové vozidlá – rušne a osobné železničné koľajové vozidlá“ 

železničného systému v Európskej únii  

 

 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1304/2014 z 26. novembra 2014 o technickej špecifikácii interoperability 

týkajúcej sa subsystému „železničné koľajové vozidlá – hluk“, ktorým sa mení rozhodnutie 2008/232/ES 

a zrušuje rozhodnutie 2011/229/EÚ  

 

 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1300/2014 z 18. novembra 2014 o technických špecifikáciách 

interoperability týkajúcich sa prístupnosti železničného systému Únie pre osoby so zdravotným 

postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou 

 

 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1303/2014 z 18. novembra 2014 o technickej špecifikácii interoperability 

týkajúcej sa bezpečnosti v železničných tuneloch železničného systému Európskej únie  

 

 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 454/2011 z 5. mája 2011 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej 

sa subsystému „telematické aplikácie v osobnej doprave“ transeurópskeho železničného systému 

 

 Rozhodnutie Komisie č. 2013/710/EÚ z 2. decembra 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 2012/757/EÚ o 

technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „prevádzka a riadenie dopravy“ systému 

železníc v Európskej únii  

o Rozhodnutie Komisie č. 2012/757/EÚ zo 14. novembra 2012 o technickej špecifikácii 

interoperability týkajúcej sa subsystému „prevádzka a riadenie dopravy“ systému železníc v 

Európskej únii a o zmene a doplnení rozhodnutia 2007/756/ES  

 

 Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/14 z 5. januára 2015, ktorým sa mení rozhodnutie Komisie 2012/88/EÚ 

o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystémov riadenia-zabezpečenia a návestenia 

transeurópskeho železničného systému  

o Rozhodnutie Komisie č. 2012/696/EÚ zo 6. novembra 2012, ktorým sa mení              a dopĺňa 

rozhodnutie 2012/88/EÚ o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystémov 

riadenia-zabezpečenia a návestenia transeurópskeho železničného systému  

o Rozhodnutie Komisie 2012/88/EÚ z 25. januára 2012 o technickej špecifikácii interoperability 

týkajúcej sa subsystémov riadenia-zabezpečenia a návestenia  

 

 Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona  č. 

433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 393/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 

352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z .z., zákona   č. 432/2013 Z. z. a zákona č. 152/2014 Z .z.. 

 

 Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. 

z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 393/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z, zákona č. 133/2013 Z. 

z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona  č. 402/2013 Z. z., zákona č. 432/2013 Z. z.. 

 

 Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených 

technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach. 

 

 Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 351/2010 Z. z. 

o dopravnom poriadku dráh v znení vyhlášky č. 12/2012 Z. z.. 

 

(Ostatné UIC, EN, STN EN doplní uchádzač) 

http://drahy.nsat.sk/wp-content/uploads/sites/3/2014/07/2014-1302-TSI-Rušne-a-osobné-vozne.pdf
http://drahy.nsat.sk/wp-content/uploads/sites/3/2014/07/2014-1302-TSI-Rušne-a-osobné-vozne.pdf
http://drahy.nsat.sk/wp-content/uploads/sites/3/2014/07/2014-1302-TSI-Rušne-a-osobné-vozne.pdf
http://drahy.nsat.sk/wp-content/uploads/sites/3/2014/07/2014-1304-TSI-vozidlový-park-hluk.pdf
http://drahy.nsat.sk/wp-content/uploads/sites/3/2014/07/2014-1304-TSI-vozidlový-park-hluk.pdf
http://drahy.nsat.sk/wp-content/uploads/sites/3/2014/07/2014-1304-TSI-vozidlový-park-hluk.pdf
http://drahy.nsat.sk/wp-content/uploads/sites/3/2014/07/2014-1300-TSI-osoby-so-zníženou-pohyblivosťou.pdf
http://drahy.nsat.sk/wp-content/uploads/sites/3/2014/07/2014-1300-TSI-osoby-so-zníženou-pohyblivosťou.pdf
http://drahy.nsat.sk/wp-content/uploads/sites/3/2014/07/2014-1300-TSI-osoby-so-zníženou-pohyblivosťou.pdf
http://drahy.nsat.sk/wp-content/uploads/sites/3/2014/07/2014-1303-TSI-bezpečnosť-v-železničných-tuneloch.pdf
http://drahy.nsat.sk/wp-content/uploads/sites/3/2014/07/2014-1303-TSI-bezpečnosť-v-železničných-tuneloch.pdf
http://drahy.nsat.sk/wp-content/uploads/sites/3/2014/07/2011-0454-TSI-TAP.pdf
http://drahy.nsat.sk/wp-content/uploads/sites/3/2014/07/2011-0454-TSI-TAP.pdf
http://drahy.nsat.sk/wp-content/uploads/sites/3/2014/07/2013-0710-TSI-OPE_doplnenie.pdf
http://drahy.nsat.sk/wp-content/uploads/sites/3/2014/07/2013-0710-TSI-OPE_doplnenie.pdf
http://drahy.nsat.sk/wp-content/uploads/sites/3/2014/07/2013-0710-TSI-OPE_doplnenie.pdf
http://drahy.nsat.sk/wp-content/uploads/sites/3/2014/07/2012-0757-TSI-OPE.pdf
http://drahy.nsat.sk/wp-content/uploads/sites/3/2014/07/2012-0757-TSI-OPE.pdf
http://drahy.nsat.sk/wp-content/uploads/sites/3/2014/07/2012-0757-TSI-OPE.pdf
http://drahy.nsat.sk/wp-content/uploads/sites/3/2014/07/2015-0014-TSI-Riadenie-zabezpečenie-a-návestenie_zmena.pdf
http://drahy.nsat.sk/wp-content/uploads/sites/3/2014/07/2015-0014-TSI-Riadenie-zabezpečenie-a-návestenie_zmena.pdf
http://drahy.nsat.sk/wp-content/uploads/sites/3/2014/07/2015-0014-TSI-Riadenie-zabezpečenie-a-návestenie_zmena.pdf
http://drahy.nsat.sk/wp-content/uploads/sites/3/2014/07/2012-0696-TSI-CCS_doplnenie.pdf
http://drahy.nsat.sk/wp-content/uploads/sites/3/2014/07/2012-0696-TSI-CCS_doplnenie.pdf
http://drahy.nsat.sk/wp-content/uploads/sites/3/2014/07/2012-0696-TSI-CCS_doplnenie.pdf
http://drahy.nsat.sk/wp-content/uploads/sites/3/2014/07/2012-0088-TSI-CCS.pdf
http://drahy.nsat.sk/wp-content/uploads/sites/3/2014/07/2012-0088-TSI-CCS.pdf
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Príloha č. 5 ku KZ č. 4600003581/US/2018  Reklamačný poriadok 

 
REKLAMAČNÝ PORIADOK 

 

1. Všeobecné ustanovenia 

1.1. Pokiaľ zo Zmluvy výslovne nevyplýva niečo iné, tento reklamačný poriadok upravuje vzájomné práva, 
povinnosti a vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim pri vzniku vád, ktorými je Zmluva porušená 
nepodstatným spôsobom na dodaných dráhových vozidlách podľa Zmluvy počas záručnej doby. 

2. Práva a povinnosti Kupujúceho      

2.1. Ak je dodaním predmetu zmluvy s vadami Zmluva porušená nepodstatným spôsobom má Predávajúci 
nárok na odstránenie vád predmetu Zmluvy opravou, ak sú vady opraviteľné. Ak Predávajúci neodstráni 
vady predmetu Zmluvy v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej Kupujúcim, najneskôr však do troch 
mesiacov  od písomného oznámenia vady alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže 
Kupujúci odstúpiť od Zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z ceny predmetu Zmluvy.       

2.2. Všetky právne úkony týkajúce sa vzniknutých vád a ich reklamácie v rámci odvetvia dráhových vozidiel 
Kupujúceho budú za Kupujúceho poverené vykonávať organizačné útvary prevádzkujúce dráhové vozidlá.  

2.3. Počas záručnej doby je Kupujúci povinný zabezpečiť údržbu dráhových vozidiel dodaných, na základe 
Zmluvy podľa platného plánu údržby a opráv spracovaného Predávajúcim  (Príloha č. 7 k Zmluve) a podľa 
návodu na údržbu a opravy dodaného predávajúcim podľa bodu 7 prílohy č. 3 Zmluvy, v predpísanom 
rozsahu  a kvalite. Všetky zásahy na dráhových vozidlách vykonané pri ich údržbe alebo pri odstraňovaní 
drobných vád je povinný Kupujúci zaznamenať v prevádzkových dokladoch zavedených vnútornými 
predpismi Kupujúceho.             V prípade potreby musí Kupujúci takýto doklad predložiť ku kontrole 
a zabezpečiť z neho výpis alebo kópiu tohto dokladu.  

2.4. Kupujúci je povinný umožniť zástupcom Predávajúceho kontrolu dodržiavania rozsahu a kvality  
predpísanej údržby dráhových vozidiel. Podkladom pre kontrolu Predávajúcim je plán údržby a opráv 
a dodržiavanie návodu na obsluhu. Uvedenej kontroly sa vždy zúčastní aj zástupca Kupujúceho. 
Predávajúci je povinný oznámiť Kupujúcemu najneskôr 24 hodín pred uskutočnením kontroly termín 
plánovanej kontroly prostredníctvom e-mailu. Pokiaľ Predávajúci pri vykonaní týchto kontrol zistí 
porušovanie Technických podmienok alebo návodu na obsluhu a plánu údržby a opráv jednotlivého 
dráhového vozidla alebo komponentu zo strany Kupujúceho, má právo odmietnuť nároky z vád uplatnené 
Kupujúcim v prípade tohto dráhového vozidla alebo komponentu. Na porušovanie rozsahu a kvality 
predpísanej údržby dráhových vozidiel a návodu na obsluhu je po vykonávaní tejto kontroly Predávajúci 
povinný písomne Kupujúceho upozorniť.  

3. Miesto vykonávania záručnej opravy 

3.1. V prípade, že záručnú opravu bude potrebné vykonať mimo priestorov Kupujúceho, Kupujúci je povinný 
umožniť Predávajúcemu prevziať vadné dráhové vozidlo, resp. komponent dráhového vozidla na opravu 
v mieste Kupujúceho, kde sa vadné dráhové vozidlo, resp. komponent dráhového vozidla nachádza s tým, 
že Predávajúci je povinný písomne informovať Kupujúceho o plánovanom prevzatí vadného dráhového 
vozidla, resp. komponentu dráhového vozidla minimálne 2 pracovné dni pred plánovaným dňom 
prevzatia. Opravené dráhové vozidlo, resp. komponent dráhového vozidla je Predávajúci povinný po 
oprave odovzdať Kupujúcemu v mieste, z ktorého vadné dráhové vozidlo, resp. komponent dráhového 
vozidla prevzal s tým, že Predávajúci je povinný písomne informovať Kupujúceho o plánovanom 
odovzdaní opraveného dráhového vozidla, resp. komponentu dráhového vozidla minimálne 2 pracovné 
dni pred plánovaným dňom odovzdania. Doba dopravy z miesta, kde sa dráhové vozidlo nachádza a do 
miesta odovzdania vozidla po oprave sa s odkazom na bod 11.17. Zmluvy započítava do lehoty trvania  
opravy. 

3.2. Pri prevzatí vadného dráhového vozidla alebo komponentu dráhového vozidla na vykonanie opravy bude 
zmluvnými stranami podpísaný protokol (príloha č. 3 reklamačného poriadku), v ktorom bude presne 
uvedené miesto, dátum a hodina prevzatia, predmet prevzatia a účel prevzatia vadného dráhového 
vozidla, resp. komponentu dráhového vozidla, ako aj zástupcovia preberajúcej a odovzdávajúcej strany 
spolu s uvedením ich funkcií a mien. Rovnaký protokol podpíšu zmluvné strany aj pri odovzdaní 
opraveného dráhového vozidla alebo komponentu dráhového vozidla. 

 

4. Postup uplatnenia a vybavenia reklamácie  
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4.1. Kupujúci je povinný reklamovať vzniknutú vadu u Predávajúceho písomnou formou podľa článku 11 
Zmluvy bez zbytočného odkladu po vzniku vady po tom, ako sa vada prejavila pri prevádzke. Predbežne 
môže Predávajúceho na vznik vady Kupujúci upozorniť aj telefonicky, avšak práva na strane Kupujúceho 
a povinnosti na strane Predávajúceho vznikajú až po doručení oznámenia vady Predávajúcemu 
elektronickou poštou alebo poštou podľa toho, ktoré oznámenie bolo doručené skôr. 

4.2. Písomné oznámenie vady (reklamácia) bude realizovaná formou reklamačných hláseniek podľa Prílohy 
č. 1 vzor „A“ k tomto Reklamačnému poriadku. Hlásenky bude Kupujúci zasielať na útvar Predávajúceho 
poverený vedením reklamačnej agendy.   

4.3. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu po doručení reklamácie, najneskôr však do 3 
kalendárnych dní od doručenia tejto reklamácie, oznámiť Kupujúcemu miesto a čas vykonania záručnej 
opravy, prípadne oznámiť mu svoje námietky voči reklamácii. 

4.4. Predávajúci má povinnosť vždy opraviť dráhové vozidlo, resp. jeho komponent v lehote podľa 
bodu 4.6 tohto Reklamačného poriadku. V prípade, ak Predávajúci namieta odôvodnenosť reklamácie 
použije sa postup podľa bodu 4.5. tohto Reklamačného poriadku. 

4.5. Predávajúci je povinný vždy vyplniť Zápis o posúdení a odstránení reklamovaných vád na 
dráhovom vozidle „vzor B“ podľa Prílohy č. 2 k reklamačnému poriadku, a to ihneď po posúdení 
a odstránení reklamovanej závady, na mieste odstránenia závady.  V zápise o posúdení a odstránení 
reklamovaných vád na DV predávajúci uvedie podrobne vykonávané činnosti, ktoré boli potrebné na 
odstránenie reklamovaných vád a pri výmene materiálovej položky uvedie akú materiálovú položku 
s typovým označením na konkrétnom DV vymenil. Pokiaľ dôjde k sporu medzi zamestnancami 
Predávajúceho a Kupujúceho ohľadom oprávnenosti reklamácie, odovzdá  Predávajúci najneskôr do troch 
(3) pracovných dní od dňa, keď sa o rozpore dozvedel, podrobné písomné zdôvodnenie odmietnutia 
reklamácie. V prípade nevykonania ktorejkoľvek činnosti Predávajúceho podľa tohto bodu platí, že 
Predávajúci považuje reklamáciu za uznanú.  

Pokiaľ nedôjde pri riešení záručných prípadov k zhode (neuznanie reklamovanej vady) medzi 
zamestnancom Predávajúceho a Kupujúceho, odovzdajú poverení zamestnanci kópie rozporného zápisu 
zástupcovi Kupujúceho uvedenému v tejto Zmluve vo veciach technických, ktorý v spolupráci s 
Predávajúcim nezhodu ďalej rieši. Za týmto účelom si môže každá zo zúčastnených strán pozvať k 
ďalšiemu rokovaniu nezávislých odborníkov. Rokovanie o riešení jednotlivých sporných prípadov zvoláva 
Kupujúci a musí byť zúčastneným stranám doručené najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania 
tohto rokovania. V prípade, ak ani po vzájomnom prerokovaní nedospeje Predávajúci a Kupujúci k zhode, 
je Kupujúci oprávnený požiadať o vypracovanie odborného vyjadrenia alebo posudku znalca v príslušnom 
odbore, ktorý bude podkladom pre vyriešenie alebo uznanie predmetnej reklamácie. 

V prípade, ak sa nepreukáže neoprávnenosť reklamácie, znáša všetky náklady spojené                        s 
riešením reklamácie podľa vyššie uvedeného Predávajúci, v opačnom prípade ich znáša Kupujúci. 

4.6. Odstránenie reklamovaných vád je Predávajúci povinný vykonať do 7 pracovných dní od doručenia 
reklamácie podľa bodu 4.1. tohto Reklamačného poriadku. Predávajúci sa môže písomne dohodnúť s 
Kupujúcim na dlhších lehotách odstránenia vád. Táto dohoda však podlieha schváleniu povereného 
zástupcu Kupujúceho uvedeného v tejto Zmluve pre veci technické. V prípade, ak nie je osobitnou 
písomnou dohodou dohodnutá dlhšia lehota na odstránenie vád, platí doba odstránenia vád uvedená 
v tomto reklamačnom poriadku. 

4.7. Predávajúci má v prípade nepodstatnej vady právo zvoliť spôsob odstránenia reklamovanej vady. 

4.8. Predávajúci je povinný odstrániť vady vzniknuté počas záručnej doby na vlastné náklady bez zbytočného 
odkladu po doručení reklamácie. 

 

5. Záverečné ustanovenia. 

5.1. Zmena tohto "Reklamačného poriadku" je možná len na základe dohody obidvoch zmluvných strán vo 
forme písomného  dodatku k tejto Zmluve.  
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Príloha č. 1 k Reklamačnému poriadku  
 
 

HLÁSENKA – REKLAMÁCIA VADY – PORUCHY ŽELEZNIČNÉHO KOĽAJOVÉHO VOZIDLA 
V ZÁRUČNEJ DOBE - vzor „A“ 

 

Pečiatka výkonnej jednotky 
Kupujúceho: 

Adresa Predávajúceho :  
                      

Č.j. : 
 
Spracovateľ : 
 
Telefonický kontakt : 

Reklamácia vady – poruchy hlásená :  

 

Poradové číslo reklamácie dráhového vozidla 
(vyplní Predávajúci) 
                                                    

Poradové číslo reklamácie dráhového vozidla: 
(vyplní Kupujúci)   
                           

 
V zmysle reklamačného poriadku reklamujeme u Vás dnešným dňom chybu zistenú v záručnej dobe na 
dráhovom vozidle : 
 

Séria a inventárne číslo : 
 

Dátum uvedenia do prevádzky 
Kupujúcim:  
 

Celkový počet dní prestoja 
v záruke doteraz : 
         

 

Vada zistená dňa :  
 

Po  __________ km od uvedenia do prevádzky Kupujúcim 

 

 Počas jazdy na trati * 
 

Pri periodickej prehliadke 
* 
 
                  

Pri technickej záručnej 
prehliadke * 
                   

Pri periodickej oprave * 
 
               

na súčiastke ( agregáte, alebo zariadení ) : 
 

Výrobné číslo : 

 

Podrobný popis vady – poruchy ( príp. s nákresom ) : 
 
 
 
 

Poznámka * - nehodiace sa prečiarkne 
 
Podrobný popis vady – poruchy ( príp. s nákresom ) : 
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Vlastný názor výkonnej jednotky Kupujúceho na príčinu vady : 
 
 
 
 

 
 
Železničné  koľajové  vozidlo  je  možné  prehliadnuť  v ktoromkoľvek    pracovnom  dni  
      
 od : _______ do _______ hod. v _________________________ 
 
 
V __________________ dňa _____________                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
____________________________    ____________________________ 
Podpis povereného zamestnanca     Podpis povereného zamestnanca 
Kupujúceho        Predávajúceho 
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Príloha č. 2 k Reklamačnému poriadku  
 
 
Pečiatka výkonnej jednotky :                                      Číslo reklamácie :  
 
 
 

ZÁPIS  O  POSÚDENÍ A ODSTRÁNENÍ  REKLAMOVANÝCH  VÁD  NA   DRÁHOVOM VOZIDLE – vzor „B“ 

 
 
Číslo dráhového vozidla  : _________      
 
Kupujúci: __________  
 
Druh opravy: _________  
 
Dráhové vozidlo  odovzdané na opravu v : ______   
 
Dráhové vozidlo  odovzdané na opravu dňa : __________   
 
Počet najazdených km ku dňu odovzdania na opravu: _______ 
 
Reklamované dňa :  ___________                      Číslo hlásenia : ______________ 
  
Závada odstránená dňa : __________ 
 
Reklamovaná vada:  
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Príčina a spôsob odstránenia vady : 
 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Reklamácia :     Uznaná  -  Neuznaná *      Počet odstavených dní : ___________ 
 
Záruka DV predĺžená do : _______________        
 
Podpis poverených zástupcov : 
 
Za Predávajúceho :      Meno:_____________________                Podpis:_____________________ 
 
Za Kupujúceho:  Meno:_____________________                Podpis:_____________________ 
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Príloha č. 3 k reklamačnému poriadku  

 

Zápisnica o odovzdaní železničného dráhového vozidla alebo komponentu dráhového vozidla do 
záručnej opravy 

 

Rad a inventárne číslo ŽDV: ................................dom. pracovisko / vlastník : ......................... 

Miesto odovzdania ŽDV, resp. komponentu: ...........................Dátum: ...................čas: ............. 

Komponent odovzdaný do opravy: ...........................................................v.č.: ........................... 

Číslo reklamačnej hlásenky (reklamácia na predmetné ŽKV resp. komponent):......................... 

S vozidlom sa odovzdáva: ................................................................  Kniha opráv: áno – nie *),  

Vozidlo resp. komponent pristavené do opravy podľa zmluvy č.: .............................................. 

Počet a druh hasiacich prístrojov:................................................................................................. 

 

Zariadenie  MSE-O:  funkčné–nefunkčné *),   

Plomby MSE-O: porušené–neporušené *), v prípade porušenia uviesť, ktoré sú porušené:  

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

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

Stav ponechaných prevádzkových zásob (pri odovzdaní ŽDV do záručnej opravy):  

nafta : .............................................(litrov)         piesok:.....................................  áno – nie *), 

chladiaca kvapalina odvodnená :  áno/nie            typ nemrznúcej zmesi : .................................. 

Iné..............................................................................................................................................................................

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

 

 
...............................................                                                           ............................................. 
  odovzdal za Kupujúceho                                                prevzal za Predávajúceho  
  (meno, priezvisko, podpis)                                                             (meno, priezvisko, podpis) 

 

Rozdeľovník : 1 x Predávajúci 

1 x Kupujúci 

*) nehodiace sa prečiarknite 

              
       
  



69 

 

Príloha č.6a ku KZ č. 4600003581/US/2018.Protokol o kontrole stavby hrubých skríň jednotky 
 

 
 
PROTOKOL O KONTROLE STAVBY HRUBEJ SKRINE EJ220/EJ300   
 

Kupujúci: 

Predávajúci: 

Zmluva číslo:  

Predmet prebierky: 

Hrubá stavba skrine v. č. 

 

Počet kusov: 

Kontrola vykonaná podľa bodu 10  KZ  

 

 

Prílohy: (doplní predávajúci) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ............................ , dňa: ..............................                      Zástupca predávajúceho : 

 

 

 

 

                                                                                               Zástupca kupujúceho : 
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Príloha č. 6b ku KZ č. 4600003581/US/2018 Zápis o kontrole hotového dráhového vozidla 

 

 

Poradové číslo...........................   Dátum: ........................ 
 
Zápis o kontrole hotovej EJ  
u Predávajúceho ................................................... 

 

rad      .............................................          typ .......................................  

hotového podľa zmluvy č . ................................ 

zo dňa .............................     r. 20..............      číslo ....................................................   

pre Kupujúceho podľa typového výkresu číslo ............................................ 

 

Technicko – bezpečnostná skúška     
   dňa .....................     vyhovuje / nevyhovuje 
Revízia el. zariadení 

   dňa .....................     vyhovuje / nevyhovuje 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE: 
- rozchod vozidla     ........................mm 
- maximálna konštrukčná rýchlosť   ........................km/h  
- hmotnosť plne vyzbrojenéj EJ  ..............................t  
- hmotnosť na dvojkolesia  
 OS1   ......................../.........................kg,  OS2   ......................../.........................kg, 
 OS3   ......................../.........................kg, OS4   ......................../.........................kg, 
 OS5   ......................../.........................kg, OS6   ......................../.........................kg, 
 OS7   ......................../.........................kg, OS8   ......................../.........................kg, 
 OS9   ......................../.........................kg, OS10   ....................../.........................kg, 
 OS11   ....................../.........................kg, OS12   ....................../.........................kg, 
 OS13   ....................../.........................kg, OS14   ....................../.........................kg, 
 OS15   ....................../.........................kg, OS16   ....................../.........................kg, 

 
- rázvor podvozku 1.    ........................mm 
 rázvor podvozku 2.    ........................mm 
 rázvor podvozku 3.    ........................mm 
 rázvor podvozku 4.    ........................mm 
 rázvor podvozku 5.    ........................mm 
 rázvor podvozku 6.    ........................mm 
 rázvor podvozku 7.    ........................mm 
 rázvor podvozku 8.    ........................mm 
 
- obrys  statický      ...............................  
 maximálna šírka    ........................mm   
 maximálna výška     ........................mm 
 dĺžka  cez automatické spriahadlá              ........................mm 
 vzdialenosť stredov otáčania podvozkov  ........................mm 
 usporiadanie dvojkolesí    ........................ 
  dĺžka previsnutého konca     ........................mm 

 

Hnací podvozok č. ..........   : 

Podvozok č. ................. Výrobca /výrobné číslo ............................................................ 

Dvojkolie č.   ................. Výrobca /výrobné číslo ............................................................ 

Dvojkolie č.   ................. Výrobca /výrobné číslo ............................................................ 
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Trakčný motor č. .....................Výrobca /výrobné číslo ............................................................. 

Prevodovka č. ..................... Výrobca /výrobné číslo ............................................................. 

Trakčný motor č. ....................Výrobca /výrobné číslo ............................................................. 

Prevodovka č. ..................... Výrobca /výrobné číslo ............................................................. 

Tlmič č. ...........    počet    ............Výrobca /výrobné číslo ............................................................. 

Tlmič č. ...........    počet    ............Výrobca /výrobné číslo ............................................................ 

Tlmič č. ...........    počet    ............Výrobca /výrobné číslo ............................................................. 

Tlmič č. ...........    počet    ............Výrobca /výrobné číslo ............................................................ 

Nápravový snímač       Výrobca /výrobné číslo....................................................... 

Nápravový snímač       Výrobca /výrobné číslo....................................................... 

Nápravový zberač č. ....................Výrobca /výrobné číslo ............................................................. 

Nápravový zberač č. .......................Výrobca /výrobné číslo ............................................................. 

Bežný podvozok č. ..........   : 

Podvozok č. ................. Výrobca /výrobné číslo ............................................................ 

Dvojkolie č.   ................. Výrobca /výrobné číslo ............................................................. 

Dvojkolie č.   ................. Výrobca /výrobné číslo ............................................................. 

Tlmič č. ...........    počet    ............Výrobca /výrobné číslo ............................................................. 

Tlmič č. ...........    počet    ............Výrobca /výrobné číslo ............................................................. 

Tlmič č. ...........    počet    ............Výrobca /výrobné číslo ............................................................. 

Tlmič č. ...........    počet    ............Výrobca /výrobné číslo ............................................................. 

Nápravový snímač  Výrobca /výrobné číslo ............................................................ 

Nápravový snímač  Výrobca /výrobné číslo ............................................................ 

Automatické spriahadlo – počet ............ Výrobca /výrobné číslo ............................................... 

Medzivozňové spriahadlá – počet .........  Výrobca/výrobné číslo ................................................. 

Adaptér pre aut. spriahadlo  Výrobca /výrobné číslo ............................................................ 

Trakčná a pomocná výzbroj EJ : 

Zberač č.  ............................ Výrobca /výrobné číslo ............................................................. 

Obloženie   Výrobca /výrobné číslo ............................................................. 

Zberač č.  ............................ Výrobca /výrobné číslo ............................................................ 

Obloženie   Výrobca /výrobné číslo ............................................................. 

Hlavný vypínač  AC Výrobca /výrobné číslo ............................................................. 

Hlavný vypínač  DC Výrobca /výrobné číslo ............................................................. 

Odpojovač AC systému Výrobca /výrobné číslo ............................................................. 

Odpojovač DC systému Výrobca /výrobné číslo ............................................................ 
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Bleskoistka   Výrobca /výrobné číslo ............................................................ 

Trakčný transformátor  Výrobca /výrobné číslo ............................................................. 

Trakčný menič   Výrobca /výrobné číslo ............................................................. 

    Výrobca /výrobné číslo ............................................................ 

Menič pomocných pohonov Výrobca /výrobné číslo ............................................................. 

Nabíjač   Výrobca /výrobné číslo ............................................................. 

Menič EDB   Výrobca /výrobné číslo ............................................................. 

Brzdové odporníky  Výrobca /výrobné číslo ............................................................. 

Motor kompresora  Výrobca /výrobné číslo ............................................................. 

Kompresor   Výrobca /výrobné číslo ............................................................ 

Motor pomocného kompresora Výrobca /výrobné číslo .......................................................... 

Pomocný kompresor  Výrobca /výrobné číslo ............................................................ 

Sušič vzduchu    Výrobca /výrobné číslo ............................................................. 

Akumulátorové batérie  Výrobca /výrobné číslo ............................................................. 

Vstupný filter   Výrobca /výrobné číslo ............................................................. 

Návestné osvetlenie   Výrobca /výrobné číslo ............................................................. 

Reflektor + návestné svetlo  Výrobca /výrobné číslo ............................................................. 

Reflektor   Výrobca /výrobné číslo ............................................................. 

Dvere nástupné : 

Pozícia  ..................  Výrobca /výrobné číslo ...................................................................................... 

Pozícia  ..................  Výrobca /výrobné číslo ...................................................................................... 

Pozícia  ..................  Výrobca /výrobné číslo ...................................................................................... 

Pozícia  ..................  Výrobca /výrobné číslo ...................................................................................... 

Sklá na stanovišti č.1. : 

Výrobca /typ/výrobné číslo ......................................................................... počet kusov................. 

Výrobca /typ/výrobné číslo .......................................................................... počet kusov................. 

Výrobca /typ/výrobné číslo .......................................................................... počet kusov................. 

Sklá na stanovišti č.2 : 

Výrobca /typ/výrobné číslo .......................................................................... počet kusov................. 

Výrobca /typ/výrobné číslo .......................................................................... počet kusov................. 

Výrobca /typ/výrobné číslo ........................................................................... počet kusov............... 

Bočné sklá :      

Výrobca /výrobné číslo ................................................................................. počet kusov................. 

Výrobca /výrobné číslo ................................................................................. počet kusov................. 
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Výrobca /výrobné číslo ................................................................................. počet kusov................. 

Výrobca /výrobné číslo ................................................................................. počet kusov................. 

Výrobca /výrobné číslo ................................................................................. počet kusov................. 

Výrobca /výrobné číslo ................................................................................. počet kusov................. 

Sedadlá : 

Výrobca /typ/výrobné číslo .......................................................................... počet kusov................. 

Výrobca /typ/výrobné číslo .......................................................................... počet kusov................. 

Výrobca /typ/výrobné číslo ......................................................................... počet kusov................. 

Výrobca /typ/výrobné číslo ......................................................................... počet kusov................. 

Stierače čelného skla : 

Výrobca /typ/výrobné číslo ......................................................................... počet kusov................. 

Ostrekovač čelného skla : 

Výrobca /typ/výrobné číslo ........................................................................ počet kusov................. 

WC bunka : 

Výrobca /typ/výrobné číslo ......................................................................... počet kusov................. 

Výrobca /typ/výrobné číslo ......................................................................... počet kusov................. 

Zvukové výstražné zariadenia : 

Výrobca /typ/výrobné číslo ......................................................................... počet kusov................. 

Výrobca /typ/výrobné číslo ......................................................................... počet kusov................. 

Vlakový zabezpečovač : 

Výrobca /typ/výrobné číslo ........................................................................ počet kusov................. 

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

RDST : 

Výrobca /typ/výrobné číslo ......................................................................... počet kusov................. 

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

Záznamové zariadenie : 

Výrobca /typ/výrobné číslo ........................................................................ počet kusov................. 

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

Informačný systém : 

Výrobca /typ/výrobné číslo ......................................................................... počet kusov................. 

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

Kamerový systém : 

Výrobca /typ/výrobné číslo ......................................................................... počet kusov................. 

............................................................................................................................................................. 
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Systém Wi-Fi : 

Výrobca /typ/výrobné číslo .......................................................................... počet kusov................. 

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

Systém pre počítanie cestujúcich : 

Výrobca /typ/výrobné číslo .......................................................................... počet kusov................. 

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

Medzivozňové prechody : 

Výrobca /typ/výrobné číslo ........................................................................... počet kusov................. 

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

 

Ostatné : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprievodná dokumentácia podľa schválených technických podmienok je úplná:  áno / nie 

Technická kontrola podľa vyhlášky MDPT SR č. 351/2010 Z.z. bola vykonaná dňa .................................. 

 
Poznámky: 
 
Po prehliadke dráhového vozidla, vykonaní technickej kontroly podľa vyhlášky MDPT SR                          č.  

351/2010 Z. z. a vykonaní  skúšobnej jazdy bolo zistené, že hnacie vozidlo bolo vyrobené podľa  technických 

podmienok a odsúhlasených výkresov a môže  byť prevzaté od predávajúceho. 
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Príloha č. 6c ku KZ č. 4600003581/US/2018Protokol o odovzdaní a prevzatí jednotky v mieste dodania 

 

 
PROTOKOL č. ...... 

 o odovzdaní a prevzatí  EJ  v mieste dodania ......................................................   

 
 
Kupujúci: 

Predávajúci: 

Kúpna zmluva číslo   

Predmet prebierky: Počet kusov: 

Evidenčné číslo EJ  
 
 
 
 
 

Preberanie vykonané podľa bodu 4.18  Kúpnej zmluvy  č.  

Protokol o kontrole hotovej EJ  podľa prílohy 6B 
Dokumentácia podľa prílohy č.3   
Diagnostika podľa prílohy č. 12 . 
 

 
 
v ............................ , dňa: ..............................                      Zástupca: Kupujúceho 
 
 
 
 
                                                                                               Zástupca: Predávajúceho 
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Príloha č. 8 ku KZ č. 4600003581/US/2018 ..Program zaškolenia zamestnancov Kupujúceho na obsluhu, 
údržbu a opravy 

 
 
Zaškoľovanie zamestnancov Kupujúceho 

A. Školenie z obsluhy EJ220/EJ300 – rušňovodiči inštruktori 

 Predávajúci zabezpečí vyškolenie rušňovodičov inštruktorov (8 osôb) kupujúceho   pred 

odovzdaním prvej  EJ220/EJ300, samostatne z EJ220 a samostatne z EJ300.  

 Rušňovodičom inštruktorom po úspešnom absolvovaní školenia vydá Predávajúci certifikát na 

meno pre daný typ EJ220/EJ300. 

 Rušňovodiči inštruktori následne budú oprávnení na zaškoľovanie ďalších rušňovodičov pre potreby 

Kupujúceho z daného typu EJ. 

 Rozsah školenia z EJ220/EJ300 podľa návodov pre obsluhu EJ220/EJ300. 

 

B. Školenie z obsluhy EJ220/EJ300 – rušňovodiči 

 Predávajúci zabezpečí vyškolenie rušňovodičov - 2 skupiny x 20 osôb kupujúceho z ovládania 

EJ220/EJ300, samostatne z EJ220 a samostatne z EJ300. Prvú skupinu najneskôr do prevzatia 4. 

EJ a druhú skupinu do prevzatia 6. EJ.  

 Rušňovodičom po úspešnom absolvovaní školenia vydá Predávajúci certifikát na meno pre daný 

typ EJ220/EJ300. 

 Rozsah školenia z EJ220/EJ300 podľa návodov pre obsluhu EJ220/EJ300. 

 

C. Školenie z obsluhy EJ220/EJ300 – vlakový personál 

 Predávajúci zabezpečí vyškolenie vlakových inštruktorov - 8 osôb kupujúceho   najneskôr do 

prevzatia 1. EJ220/EJ300  samostatne z EJ220 a samostatne z EJ300.  

 Vlakovým inštruktorom po úspešnom absolvovaní školenia vydá Predávajúci certifikát na meno pre 

daný typ EJ. 

 Vlakový inštruktori následne budú oprávnení na zaškoľovanie ďalšieho vlakového personálu  pre 

potreby Kupujúceho z daného typu EJ. 

 

D. Školenie z prevádzkovej diagnostiky EJ220/EJ300 

 Predávajúci zabezpečí vyškolenie vyšetrovateľov - 4 osoby kupujúceho najneskôr do prevzatia 

prvej EJ z obsluhy každého typu EJ,  samostatne z EJ220 a samostatne z EJ300.  

 Vyšetrovateľom kupujúceho po úspešnom absolvovaní školenia vydá Predávajúci certifikát na 

meno pre daný typ EJ. 

 Prevádzková diagnostika musí zahŕňať diagnostiku prevádzkových parametrov daného typu EJ, 

snímanie a rozbor údajov z vlakového zabezpečovača, rýchlomeru  a z riadiaceho systému. 

 

E. Školenie z údržby EJ 

 Predávajúci zabezpečí vyškolenie zamestnancov údržby - 20 osôb kupujúceho   najneskôr do 

prevzatia 2. EJ220/EJ300,  samostatne z EJ220 a samostatne z EJ300.  

 Zamestnancom údržby kupujúceho po úspešnom absolvovaní školenia vydá Predávajúci certifikát 

na meno so špecifikáciou školenia pre daný typ EJ. 

 Školenie z elektrickej časti EJ, samostatne z EJ220 a samostatne z EJ300,  musí byť v rozsahu: 

Obvody VN, obvody NN, diagnostika obvodov, overovanie funkčnosti komponentov/celkov, 

rozmiestnenie prvkov VN a NN. 

 Školenie z mechanickej  časti EJ - samostatne z EJ220 a samostatne z EJ300,  musí byť 

v rozsahu:  konštrukcia jednotky, podvozky, vzduchové obvody, brzdové obvody, rozmiestnenie 

komponentov v rámci EJ. 

 Školenie pre možnosť prevádzkového overenia funkčnosti EJ - samostatne z EJ220 a samostatne 

z EJ300.   

 Predávajúci  EJ zabezpečí preukázateľné vykonanie a zaškolenie z periodickej opravy v rozsahu 

E0 4x, v rozsahu EM 4x a z rozsahu EV 2x a rozsah Evy 1x z EJ, samostatne z EJ220 

a samostatne z EJ300. 
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F. Ostatné náležitosti v súvislosti so zaškoľovaním zamestnancov kupujúceho: 

 Predávajúci zabezpečí požadované zaškolenie z prevádzky a údržby EJ bezodplatne, vrátane 

požadovaných prezentačných servisných kontrol / opráv v rozsahu E0, EM, EV a Evy, pre každý typ 

EJ. 

 Predávajúci zabezpečí pre certifikovaných zamestnancov materiály v elektronickej podobe pre 

potreby zaškoľovania ďalších zamestnancov kupujúceho. 

 V prípade zmien  EJ musí Predávajúci vyškoliť certifikovaných zamestnancov v zmysle prvotného 

zaškolenia z časti, ktorým podliehajú zmeny.  

 

G. Školenie záchranných a nehodových zložiek : 

 Nakoľajovanie EJ, samostatne z EJ220 a samostatne z EJ300, resp. jednotlivých vozňov jednotky, 

rozpojenie EJ. Školenie najneskôr do prevzatia 1. EJ220/EJ300. 

 Uvedenie EJ, samostatne z EJ220 a samostatne z EJ300, do bezpečného stavu, núdzové východy 

v rámci EJ, bezpečnostné systémy EJ. Školenie najneskôr do prevzatia 1. EJ220/EJ300. 

 

H. Školenie z diagnostických systémov : 

 Predávajúci zaškolí zamestnancov kupujúceho z diagnostických zariadení dodaných podľa tejto KZ 

najneskôr s odovzdaním jednotlivých diagnostických zariadení. Zaškolení zamestnanci kupujúceho 

dostanú po úspešnom absolvovaní školenia certifikát na meno pre daný typ EJ. 
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Príloha č. 9 ku KZ č. 4600003581/US/2018...Harmonogram dodávok 

 

 

  



79 

 

Príloha č. 10 ku KZ č. 4600003581/US/2018...Rozsah a spôsob vykonávania kontrol plnenia predmetu Zmluvy 

 

Rozsah a spôsob vykonávania kontrol plnenia predmetu zmluvy 

 

1. Všeobecne  

1.1. Kupujúci si vyhradzuje právo na vykonávanie priebežných kontrol u Predávajúceho počas 

plnenia predmetu zmluvy  nasledovne: 

Zástupca Kupujúceho poverený rokovať vo veciach technických určí garanta projektu, resp. aj 

ďalšiu osobu podľa potreby (ďalej len „garant“). 

Garant bude zastupovať Kupujúceho u Predávajúceho pri vykonávaní medzioperačných kontrol 

výroby a preberania vozidiel v rozsahu uvedenom v tejto prílohe. 

Kupujúci si vyhradzuje právo vykonávať priebežné kontroly minimálne v nasledovnom rozsahu: 

 Vykonávanie pravidelných kontrolných dní minimálne 1x mesačne na úrovni zástupcov 

zmluvných strán poverených rokovať vo veciach technických. 

 Zástupcovia poverení konať vo veciach technických dohodnú harmonogram kontrol 

kvality výroby jednotlivých komponentov podľa podskupín a skupín uvedených v Prílohe 

č. 1 k Rozsahu a spôsobu vykonávania kontrol plnenia predmetu zmluvy. 

 Garant bude vykonávať kontroly kvality v zmysle dohodnutého harmonogramu, resp. aj 

nad jeho rámec, ak boli zistené opakujúce sa nedostatky. 

 Technickú kontrolu hotových EJ, vrátane kusových skúšok s vozidlom, vykoná garant 

projektu. 
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1.2. Vykonávanie kontroly kvality a kontroly výroby garantom nezbavuje Predávajúceho, ani jeho 

subdodávateľa ich povinností vyplývajúcich zo záruky podľa podmienok  uvedených v zmluve.  

1.3. Technická kontrola hotových vozidiel (technické prebratie hotového vozidla) môže byť vykonané 

len vtedy, keď technický stav, konštrukcia, funkcia, úplnosť a súčinnosť všetkých súčastí, 

povrchová úprava a označenie vozidla, jeho dielov a celkov je v zhode so  zmluvou, s platnými 

TP, právnymi predpismi, vyhláškami a  normami.   

2. Spôsob vykonávania kontrol u predávajúceho 

2..1. Predávajúci umožní garantovi riadne  vykonávať technický dozor, kontrolu kvality celkov pri 

výrobe a preberanie vozidla, v zmysle  dohodnutých  podmienok v tejto prílohe. 

2..2. Predávajúci vydá garantovi povolenie k vstupu do dohodnutých priestorov                       

a  pracovísk jeho organizácie. 

2..3. Predávajúci, v prípade potreby (pri viacdňovej kontrole),  poskytne na svoje náklady samostatnú 

miestnosť s potrebným kancelárskym vybavením a umožní používanie hygienických zariadení 

Predávajúceho. Rozsah vybavenia bude dohodnutý medzi zástupcami zmluvných strán 

poverených rokovať vo veciach technických. 

2..4. Predávajúci je povinný používať pri výrobe len materiály a diely uvedené vo výkresovej 

dokumentácii. Kupujúci si vyhradzuje právo vykonať u subdodávateľov jednotlivých celkov 

previerku  odborno-technickej spôsobilosti  podľa prílohy č. 1 k Rozsahu a spôsobu vykonávania 

kontrol plnenia predmetu zmluvy.  

V prípade, že sa pri kontrole kvality výroby zistí nekvalita dodávaných celkov subdodávateľmi, 

resp. nekvalita u Predávajúceho, Kupujúci si vyhradzuje právo zastaviť proces výroby až do 

času, kým nebudú zistené nedostatky zo strany Predávajúceho odstránené. 

  

2..5. Predávajúci predloží Kupujúcemu evidovanú aktuálnu sadu výkresovej dokumentácie, podľa 

ktorej bude vozidlo vyrábané a preberané. Ďalej predloží  výkresovú dokumentáciu, 

technologické postupy  a dokumenty kontroly podľa STN EN 10204 v rozsahu stanovenom v 

prílohe č. 1 k Rozsahu a spôsobu vykonávania kontrol plnenia predmetu zmluvy.  

2..6. Predávajúci nahlási Kupujúcemu dohodnutým spôsobom termíny vykonania technickej kontroly 

hotových vozidiel, vrátane konania kusových skúšok s vozidlom. Časový rozvrh technických 

kontrol a konania skúšok musí byť garantom potvrdený. Pokiaľ sa garant nemôže dostaviť 

ku kusovým skúškam v dohodnutom termíne, vykoná skúšky so súhlasom kupujúceho. Výsledky 

skúšok a meraní budú v tomto prípade odovzdané garantovi dodatočne. 

2..7. Technická kontrola hotového vozidla musí byť vykonaná u Predávajúceho garantom. 

2..8. V prípade, že sa garant nedostaví v dohodnutom termíne k technickej  kontrole, Predávajúci 

bezodkladne bude informovať zástupcu Kupujúceho povereného rokovať vo veciach 

technických, ktorý určí ďalší postup. 

2..9. Predávajúci predloží pred zahájením technickej kontroly garantovi všetky dokumenty podľa 

Zmluvy, TP (meracie listy, protokoly o skúškach a meraniach zabezpečovaných 

Predávajúcim, protokoly o preberaní dielov, celkov alebo materiálov, ako aj všetky doklady 

o vykonaných prácach). Pri technickej kontrole vozidla predloží Predávajúci kompletnú 

predpísanú dokumentáciu spolu s požadovanými dokumentmi. 

2..10. Náklady spojené s technickými kontrolami, hotového vozidla  a medzioperačnými kontrolami 

kvality výroby znáša Kupujúci. 
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2..11. Predávajúci znáša náklady spojené s opakovaným vykonaním technickej kontroly (prebratie 

HSS a hotového vozidla), ktoré boli vykonané z dôvodu nedostatočnej prípravy vozidla na 

technickú kontrolu  alebo zistenej nekvality výrobku.  

2..12. Miesto vykonávania technickej kontroly má byť, podľa možnosti, zastrešené, prípadne chránené 

pred  poveternostnými vplyvmi, dostatočne osvetlené denným i umelým svetlom. Koľaj, na ktorej 

sa vykonáva technická kontrola hotového vozidla, musí byť priama a vodorovná, vybavená buď 

prehliadkovým kanálom alebo povrch medzi koľajnicami musí umožniť prehliadku aj najnižšie 

uložených častí vozidla. Musí byť umožnená bezpečná prehliadka strechy. 

2..13. U vozidiel pristavených k technickej kontrole musí byť umožnená stacionárna skúška   pre 

všetky funkcie a všetky režimy napájania potrebné pre predmetné vozidlo. 

2..14. Pristavené vozidlá musia byť oddelené od seba a zabezpečené proti posunutiu, resp. pohybu 

tak, aby mohla byť vykonaná technická kontrola zariadení na čele vozidla. Pri ucelených 

jednotkách sa vykonáva technická kontrola  u každého vozidla zvlášť (ak to konštrukcia 

jednotiek umožňuje) a následne u spojenej jednotky ako celku. V tomto prípade sa preberanie 

vykoná ako celok. 

2..15. Pri technickej kontrole vozidla je predávajúci povinný predložiť garantovi doklady o kontrole 

kvality materiálov, dielov a celkov dodaných  na vozidlo v zmysle STN EN 10204 podľa prílohy 

č. 1 k Rozsahu a spôsobu vykonávania kontrol. Pokiaľ nie sú predpísané dokumenty o kontrole 

kvality alebo preberania potvrdené určeným zodpovedným zamestnancom, je to dôvod pre 

odmietnutie prevzatia vozidla. 

2..16. Predávajúci je povinný na požiadanie bezplatne požičať garantovi meradlá a pomôcky pre 

kontrolu vozidla, jeho dielov a celkov. Tieto meradlá a pomôcky musia mať platnú kalibráciu. 

2..17. Predávajúci môže ponúknuť k technickej kontrole v jeden deň len taký výkon, ktorý je vopred 

prerokovaný s garantom.  

3.  Riešenie sporov 

Predávajúci sa môže v sporných prípadoch odvolať proti rozhodnutiu garanta priamo na osobu 

oprávnenú konať vo veciach zmluvných, resp. vo veciach technických. Pokiaľ ani tak nedôjde k dohode, 

postupuje  sa podľa čl. 15 Kúpnej zmluvy. 
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Príloha č. 1 k Rozsahu a spôsobu vykonávania kontrol plnenia predmetu Zmluvy  
 
Požadované certifikáty k jednotlivým komponentom a celkom  

 
 

P.č. diel, celok DV Dokument podľa 
STN EN 10204 

 A)      POJAZD A PODVOZOK  

1. rám podvozku 3.2 
2. konzola uloženia trakčného motora 3.1 
3. záves prevodovej skrine 3.1 
4. náprava 3.2 
5. celistvé koleso 3.2 
6. dvojkolesie 3.2 
7. ozubené koleso a pastorok 3.1 
8. náboj ozubeného kolesa 3.1 
9. vedenie dvojkolia (rázsocha, vodiaci čap, ojničné vedenie) 3.1 
10. vodiaci čap vypruženia 3.1 
11. Klznica 3.1 
12. kyvné rameno 3.1 
13. ložisková skriňa vrátane veka 3.1 
14. nápravové ložisko 3.1 
15. nápravové ložisko - montáž 3.1 
16. prevodová skriňa vrátane ložísk 3.1 
17. uloženie skrine na podvozku (vedenie, záves, skrutka) 3.1 
18. Kolíska 3.1 
19. lôžko pre otočný čap 3.1 
20. otočný čap 3.1 
21. medzipodvozková spojka 3.1 
22. valec vyrovnávača nápravových tlakov 3.1 
23. tlmič (hydraulický, a pod.) 3.1 
24. podvozok kompletný 3.2 
25. vypruženie 3.1 
26. výkovok unášača 3.1 

   
   

 B)      SPODOK S NADSTAVBOU  

  1. hlavný rám  3.2 
2. skriňa vozidla 3.2 
3. kapota, kabína  3.2 

  4. Torna 3.1 
5. skrutkovka vrátane dielov - strmeň, závesnica 3.1 

6. samočinné spriahadlo vrátane dielov - hlava, pružina, ovládacie 
zariadenie, adaptér 

 
3.1 

7. nárazník vrátane dielov -  tanier, kôš, trubka, pružina 3.1 
8. ťahadlové ústrojenstvo vrátane dielov - ťahadlový hák, tiahlo, 

matica ... 
3.1 

9. okno a jeho mechanizmy 3.1 
10. Dvere 3.1 
11. čelné sklo 3.1 
12. sklo okien a dverí, sklenená priečka, zrkadlo 3.1 
13. vetracie zariadenie  3.1 
14. vykurovacie zariadenie  3.1 
15. klimatizácia 3.1 
16. umyváreň a WC  3.1 
17. zdvíhacia plošina 

 
 
 
 
 

3.2 

 C)      BRZDA           
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1. kompresor piestový, skrutkový  a pod. 3.1 
2. kompresorové ústrojenstvo 3.1 
3. potrubie tlakového vzduchu 3.1 
4. brzdové prístroje  3.2 
5. vzduchojem (hlavný, riadiaci, prístrojový a pod.) 3.2 
6. brzdový klátik 3.1 
7. botka zdrží 3.1 
8. brzdový valec 3.1 
9. rázvor zdrží 3.1 
10. brzdová jednotka 3.1 
11. stavač odľahlosti zdrží 3.1  
12. jednotka kotúčovej brzdy 3.2 
13. brzdový kotúč, veniec, náboj 3.2 
14. obloženie brzdových čeľustí 3.1 
15. protišmykové zariadenie vrátane hlavných častí 3.1 
16. koľajnicová brzda 3.2 

 D)  SILNOPRÚDOVÉ  STROJE  A  ZARIADENIA  

1. trakčný generátor vrátane dielov - stator, rotor 3.2 
2. zberač s príslušenstvom 3.2 
3. alternátor vrátane dielov -  stator, rotor 3.1 
4. dynamo vrátane dielov - stator, rotor 3.1 
5. budič vrátane hlavných častí 3.1 
6. trakčný motor vrátane dielov - stator, rotor 3.2 
7. elektromotor pomocného pohonu vrátane ústrojenstva 3.1 
8. slaboprúdová a silnoprúdová kabeláž 3.1 
9. centrálny zdroj energie (CZE) 3.2 
10. odpojovač, prepojovač  3.1 
11. hlavný vypínač 3.2 
12. tlakovzdušný vypínač 3.1 
13. trakčný transformátor 3.2 
14. transformátorový prepínač 3.1 
15. stýkač kúrenia vlaku 3.1 
16. uzemňovač 3.1 
17. odporník - rozjazdový, brzdový, šuntovací 3.2 
18. tlmivka - šuntovacia, pomocných pohonov, trakčná, 

vyhladzovacia, filtračná 
3.1 

19. prepínač smeru 3.1 
20. hlavný usmerňovač 3.2 
21. trakčný menič, menič pomocných pohonov 3.2 
22. silový polovodičový  menič 3.2 
23. stýkač  pre reguláciu výkonu trakcie a pomocných pohonov 3.1 
24. el. rozvádzač, prístrojová skriňa (rám) 3.2 
25. uhlíková kefa pre točivé stroje 3.1 
26. uhlíková kefa pre uzemňovače 3.1 
27. obloženie zberačov (lyžiny) 3.1 
28. kondenzátor hlavných filtrov 3.1 
29. bleskpoistka, kontrolné iskrištie 3.1 
30. zástrčka a zásuvka, prepojovací kábel vlakového kúrenia 3.1 

   

 E)      PRÍSTROJE  A ZARIADENIA  KONTROLNÉ,  
ZABEZPEČOVACIE  A OZNAMOVACIE 

 

1. riadiaci kontrolér 3.1 
2. elektronická regulácia výkonu (regulátor rýchlosti) 3.1 
3. riadiaci počítač 3.1 
4. regulátor výkonu 3.1 
5. rýchlomer 3.1  
6. VZZ HDV (mobilná časť vrátane súčastí) 3.1 

7. rádiostanice (mobilná časť vrátane súčastí) 3.1 
8. informačný systém vrátane súčastí 

 
3.1 

9. mazanie okolesníkov (trysky, zásobník maziva) 3.1 
10. impulzor mazania okolesníkov 3.1 
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P.č. diel, celok DV Dokument podľa 
STN EN 10204 

11. akumulátorové batérie 3.1 
12. diagnostický systém 3.1 

   

 F) OSTATNÝ MATERIÁL  

1. výkovky, profilová oceľ, plechy, obklady, pre jednotlivé 
konštrukčné celky  vozidla 

3.1 
 

   
   
 G)    KUSOVÉ SKÚŠKY VOZIDLA PRED JEHO   

KONTROLOU  A TECHNICKÝM PREBERANÍM  
HOTOVÉHO VOZIDLA 

 

1. kontrola hlavných rozmerov a obrysu DV, kontrola rozmerov 
priestoru posunovača 

3.2 

2. napäťová skúška 3.2 
3. vykonanie funkčných skúšok všetkých el. obvodov  3.2 
4. skúška VZZ a rýchlomeru  na DV 3.2 
6. skúška tlakovzdušného zariadenia  brzdy 3.2 
7. funkčná skúška zariadenia pre vykurovanie a vetranie, 

klimatizáciu, stierače, ostrekovače 
 
3.2 

8. funkčná skúška vonkajšieho a vnútorného osvetlenia 3.2 
9. meranie hmotnosti DV a nápravových zaťažení 3.1 
10. kontrola výškového nastavenia DV vrátane výškového 

nastavenia nárazníkov a ťahadlového ústrojenstva 
 
3.2 

11. skúška prejazdu oblúkmi 3.2 
12. skúška tesnosti skrine DV vodou 3.2 
14. skúška vodného hospodárstva a WC 3.2 
15. kontrola intenzity a zrozumiteľnosti hlásenia rozhlasového 

zariadenia 
3.2 

16. skúšobná jazda s vozidlom  3.2 
17. kontrola úniku ropných látok 3.2 
18. kontrola vykonania náteru, meranie hrúbok a stupňa lesku 3.2 
19. kontrola popisu vozidla -  interiér, exteriér 3.2 
20. skúška izolačného odporu a skúška elektrickej odolnosti DV 3.2 
21. skúška funkcie dverí a okien 3.2 
22. technická kontrola vozidla 3.2 
23. kontrola kompletnosti dokladov DV 3.2 

 
 

 Dokumenty kvality (inšpekčné certifikáty) Predávajúci predloží garantovi pri preberaní hrubej 
stavby skrine, ako aj pri preberaní hotového vozidla, 

 Predávajúci na svoje náklady  zabezpečí so svojimi špecialistami prebratie jednotlivých dielov 
a častí u subdodávateľov,  u ktorých je požadovaný v zmysle STN EN 10204 inšpekčný 
certifikát 3.2.  

 Technickú kontrolu hrubej stavby vozidla, hotového vozidla  a  potvrdenie  protokolov 
z kusových skúšok,  u ktorých je požadovaný v zmysle STN EN 10204 inšpekčný certifikát 3.2 
vykoná garant (zástupca Kupujúceho).  
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Príloha č. 11 ku KZ č. 4600003581/US/2018...Harmonogram dodávok opcie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 12 ku KZ č. 4600003581/US/2018 Zoznam požadovaných diagnostických zariadení 
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Diagnostické zariadenia   

 

Súčasťou dodávky EJ bude aj dodanie nasledovných diagnostických zariadení: 

 

 2x - diagnostické zariadenie pre vlakový zabezpečovač pre overovanie funkčnosti funkcionalít vlakového 

zabezpečovača, vrátane komponentu pre simuláciu traťových kódov  

 2x – diagnostické zariadenia pre elektronicky rýchlomer   

 pre sťahovanie a vyhodnocovanie archivovaných údajov 

 2x – diagnostické zariadenie pre čiernu skrinku pre vyhodnocovanie prevádzkových stavov EJ  

 2x - diagnostické zariadenie pre komunikačné rozhrania automatických spriahadiel na čelách EJ 

 2x diagnostické zariadenie informačného systému pre testovanie systému a možnosť aktualizácií 

databáz pre vizuálne zobrazovacie zariadenia a akustické hlásenia 

 2x diagnostické zariadenie pre nastavovanie zberača na EJ 

 1x diagnostické zariadenie pre kontrolu požiarnych systémov 

 1x diagnostické zariadenie pre overovanie funkcionalít RDST 

 2x diagnostická centrála (HW a SW) pre grafické znázornenie údajov prenášaných z Diaľkovej 

diagnostiky HDV 

 Systém prenosu údajov z diaľkovej diagnostiky EJ musí predávajúci prispôsobiť požiadavkám 

Kupujúceho a SW úprav, vrátane protokolov a oživenie systému na serveri Kupujúceho zabezpečí 

Predávajúci bezodplatne. Bez súhlasu Kupujúceho nemôžu byť údaje z EJ prenášané na iné zariadenia 

ako server Kupujúceho. Prenos informácií on-line s možnosťou úprav na pevný interval. Rozhranie 

zariadenia (SW aplikácia) musí byť pre obsluhu cez SW okná, ktorých obsahom bude prehľad EJ 

a základných prevádzkových údajov, prehľad aktuálneho stavu rozhodujúcich funkčných stavov EJ, 

história alarmov jednotlivých EJ. 

 2x - diagnostické zariadenia nástupných dverí 

 2x - diagnostické zariadenie pre WC bunky 

 1x - diagnostické zariadenie pre klimatizáciu EJ 

 1x – diagnostické zariadenia pre systém počítania cestujúcich 

 

Všetky diagnostické zariadenia podľa tejto prílohy budú kupujúcemu odovzdané s prvou EJ. 

Diagnostické zariadenia musia byť funkčné pre EJ220 aj EJ300.  
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Príloha č. 14 ku KZ č. 4600003581/US/2018  Zoznam subdodávateľov 

 

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV 
 
 

Obchodné meno predávajúceho: ŠKODA TRANSPORTATION  a.s. a  ŽOS Trnava, a.s. 
 
ŠKODA TRANSPORTATION  a.s. 
Sídlo podnikania Predávajúceho: Emila Škody 2922/1, 301 00 Plzeň, Česká republika  
Právna forma: akciová spoločnosť 

 

ŽOS Trnava, a.s. 
Sídlo podnikania Predávajúceho: Koniarekova 19, Trnava 917 21, Slovenská republika  
Právna forma: akciová spoločnosť 
 
Predmet zmluvy „Nákup elektrických jednotiek“, zmluva uzatvorená podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
Zabezpečenie uvedeného predmetu zákazky budem(e) plniť prostredníctvom týchto subdodávateľov: 

 
1) Meno a priezvisko subdodávateľa:  
Obchodné meno alebo názov: ŠKODA VAGONKA a.s. 
Adresa sídla: 1. máje 3176/102, Moravská Ostrava, 703 00 Ostrava  
Identifikačné číslo: 258 70 637 
 
Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa. 
Meno a priezvisko Ing. Tomáš Ignačák, predseda predstavenstva 
Adresa pobytu:  Husova 460, 789 61 Bludov 
Dátum narodenia: 13. března 1969 

 

Meno a priezvisko Marek Krsek, podpredseda predstavenstva 
Adresa pobytu:  Čermákova 2484/52, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň  
Dátum narodenia: 14. ledna 1968 

 

podiel subdodávky (v %): 20 % 
stručný opis zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky: výroba hrubých staveb skríni EJ 
 
2) Meno a priezvisko subdodávateľa:  
Obchodné meno alebo názov: Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s. 
Adresa sídla: Môťovská cesta 259/11, 960 03 Zvolen, Slovenská republika 
Identifikačné číslo: 31615783 
 
Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa. 
Meno a priezvisko: PhDr. Vladimír Poór - predseda představenstva 
Adresa pobytu  Leoša Janáčka 6811/34, Trnava  917 01  
Dátum narodenia:  3.6.1957 

 
Meno a priezvisko: Ing. Miloš Kyselica, podpredseda predstavenstva 
Adresa pobytu  Bajanova 16, Skalica  909 01 
Dátum narodenia:  

 
podiel subdodávky (v %):  15 % 
stručný opis zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky: výroba hlavových vozňů EJ 

 
[NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA] 

  

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Poór&MENO=Vladimír&SID=0&T=f0&R=0
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V Bratislave dňa   V Bratislave, dňa …………... 
ŠKODA TRANSPORTATION  a.s. ŽOS Trnava, a.s. 
 
   

 .............................................  ................................................... 
 Ing. Jaromír Jelínek  PhDr. Vladimír Poór 
 Obchodný riaditeľ na základe       predseda predstavenstva 

splnomocnenie          
       

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

 Ing. Miloš Kyselica 

 podpredseda predstavenstva 
 
 


