
zMLtIvA o DIELo A o PosKYTovANÍ sLUŽIEB ĺ.!7.*zozo

uzatvorená podľa $ 2ó9 ods. 2 a $ 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. obchodného
zákonníka v zneni neskorších pľedpisov (ďalej len ,,obchodný zákonník")

čtánok I.
Zmluvné stľany

1.1 Zhotovitel'
obchodné meno: Slovak Telekom a.s.

Sídlo: Bajkalská 28,8I7 62 Bratislava
Štatutámy orgán: Jose Severino Peľdomo Loľenzo, generálny ľiaditel'
Konajúci: Mgr' CsabaBďko
osoba opľávnená vo veciach techniclaých:

Ján Klima
lČo: 35763469
DIČ: 2o2o2738g3
tČ opn: sK2o2o273893
Bankové spoienie: Tatra banka, a.s.

IBAN SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SWIFT: TATRSKBX
Telefóďfax: 02 4319|408
E-mail : michď.zahoran@telekom.sk
Zapisaný: v obchodnom registri (živnostenskom registľi) v okľesného súdu
Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 208l/B
(ďalej len ,,Zhotoviteľ )

l,2 objednávatel'
Názov:
Sídlo:
Štatutámy oľgán

Mesto Šaľa
Nám. Sv. Trojice 7,g27 l5 Šal'a

Mgr' Jozef Beliclcý, pľimátor mesta

ĺČo: 00306185

DIČ: 2o21o24o4g
Bankové spojenie: Slovenská sporitel'ňa a.s' Bľatislava
IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282
BIC: GIBASKBX
Telefóďfax: 031770598l-4/031770602T
E-mail: fabian@sala.sk
(ďalej len,, obj ednávateľ " )
(Zhotovitel'a objednóvateľ spoločne ďalej ako ,,Zmluvné stľany")



Článok II: 
Úvodné ustanovenia 

2.1 Táto zmluva o Dielo a o poskytovaných službách (ďalej len „Zmluva") sa uzatvára na 
základe výsledku verejného obstarávania v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a v súlade s § 7 Smernice mesta Šaľa o verejnom obstarávaní.

2.2 Podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy je víťazná ponuka Zhotoviteľa ako úspešného 
uchádzača podľa Zápisnice zo dňa O 1.10.2020 ktorá je výsledkom procesu verejného 
obstarávania. 

Článok III. 
Predmet zmluvy 

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa riadne, včas 
a v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy o službách špecifikované v odseku 3.3 tohto 
článku a Dielo odovzdať Zhotoviteľovi riadne, bez vád a nedorobkov. 

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje vykonané Dielo bez vád a nedorobkov prevziať a zaplatiť zaň 
dohodnutú kúpnu cenu, to všetkom pri zachovaní zmluvnej autonómie a za podmienok 
stanovených v tejto Zmluve. 

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť 
zhotoviť v prospech Objednávateľa Dielo: ,, Dodanie fixných hlasových služieb pre 
potreby mesta Šaľa a Klientského centra " (ďalej len „Dielo") podľa podrobnej 
špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1. Vykonaním Diela sa rozumie návrh a realizácia 
Diela pre potreby Objednávateľa, podľa podmienok špecifikovaných v Prílohe č.1, ktorá 
je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. Výsledkom Diela budú ukončené prevádzkové 
celky, vrátane ich zapojenia, komplexného testu, odskúšania a otestovania ich funkčnosti 
v prevádzke a uvedenia do prevádzky a poskytovať služby v rozsahu špecifikovanom 
v Prílohe č.8 (ďalej len „Služby") po dobu 24 mesiacov. 

Článok IV. 
Cena za dielo a cena za služby 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom 
znení a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v platnom znení, na zmluvnej 
cene za vy.konanie Diela vo výške: 17863,48 EUR s DPH (slovom: sedemnásťtisíc 
osemstošesťdesiattri a štyridsaťosem centov). 

4.2 Cena Diela, podľa článku IV. odsek 4.1. tejto zmluvy, zahrňuje, dodávku na miesto 
určenia Objednávateľom, zapojenie, odskúšanie a uvedenie do prevádzky. 

4.3 Cenu Diela, dohodnutú v článku IV. odsek 4.l tejto zmluvy,je možné meniť jednostranne 
zo strany Zhotoviteľa len pri zmene DPH, colných predpisov. 

4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce, dodávky a služby v ním ponúknutej výške ceny 



a bez ohľadu na vlastné vynaložené náklady. Zhotoviteľ prehlasuje, Že ním ponúknutá

cena bola tvoľená tak, Že zolrľadnila všetky pľavidlá pľe tvoľbu ceny. V prípade sporu sa

má za to, Že Zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknutei pevnej cene ich

zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny z akéhokoľvek dôvodu najmä

však z dôvodu, Že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie.

Zhotovitel'súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za ľiadne a včasné dokončenie Diela

v dohodnutej zmluvnej cene.

4.5 Dohodnutá cena Diela obsahuje zisk a všetky náklady Zhotoviteľa nevyhnutné

kriadnemu a včasnému vykonaniu Diela. CenaDiela obsahuje okľem nákladov na vlastné

vykonanie Diela tiež všetky súvisiace náklady. Zhotoviteľ garantuje. Že sÚt v celkovej

pevnej cene zahľnuté všetky náklady na úspešné dodanie celého rozsahu Diela v zmysle

tejto Zmluvy apočas rca|izácie nebude uplatňovať žiadrre ďalšie dodatočné náklady.

4.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s predmetom plneni4 považuje ho za správny

a úplný na riadne zhotovenie Diela'

4.7 Práce naviac. okrem tých, ktoré nevyvolajú zvýšenie celkovej ceny, nie sú prípustné

a v pľípade ich zrealizovania nebudú uhľadené'

čHnok V.
Termín plnenia zmluvy

5.1 Zhotovitel' sa zav'árzuje odovzdať Dielo celom ľozsahu včlenení podľa špecifikácie

uvedenej v Prílohe č. 1 zmluvy v dohodnutom teľmíne do 31.10.2020.

5'2 Zhotoviteľ bez meškania písomne infoľmuje objednávateľa o vzniku akejkoľvek

udalosti, ktorá bráni alebo sťažuj e rcalizáciu Diela a ktorá má vplyv na zmluvný teľmín

dokončenia Diela.

5.3 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady a svoje riziko prrjať opatrenia tak, aby bol termín

ukončenia a odovzdania Diela dodržaný. Ide najmä o predĺženie pľacovného času,

nasadenie väčšieho počtu zamestnancov ap.

5.4 Povinnosť Zhotoviteľa zhotoviť a odovzdať Dielo je splnená dňom odovzdania ľiadne

dokončeného Diela poverenému zásfupcovi objednávateľa' o odovzdaní Zhotoviteľ

vyhotoví prebeľací pľotokol, z ktorého bude zľejmé,Žezástupca objednávateľa vykonané

Dielo preberá. Preberací protokol musí obsahovať nŕnov vykonaného Diela, súpis

komponentov Diela, deň odovzdania Diela' podpisy poverených osôb za Zhotoviteľa o

tom, že vykonané Dielo odovzdávajú a poveľených osôb za objednávatel'a o tom. že

vykonané Dielo preberajú' Tento pľebeľacĺ pľotokol bude po podpise Zmluvných stľán

neoddeliteľnou súčasťou daňového dokladu'

5.5 K termínu odovzdania Diela sa objednávateľ zaväzuje zabezpečiť podmienky pľe

odovzdanie zriadeni a protokolárne ich prevziať.

5.6 Zm\uvné strany sa zaváĺzujÚ počas realizácie Diela konzultovať navzá|om možné zrneny

v štruktúre a rozsahu Diela a tieto zaznamenať formou písomného dodatku k tejto

Zmluve, ktoý po podpise oboch Znrluvných stľán bude neoddeliteľnou súčasťou tejto



Zmluvy.

5.7 V prípade' ak Dielo vykazuje vady ďalebo nedoľobky objednávatel' nie je povinrrý Dielo
pľevziať. V pľípade, ak ho napľiek uvedenému objednávateľ pľevezme, Zhotoviteľ sa
zavázuje v .'Preberacom protokole" dohodnút' s objednávateľom záväzné termíny na

odstľánenie prípadných vád anedoľobkov' Tým nie je dotknutý náľok na zmluvnú pokufu

až do doby úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov podl'a čl. IX. tejto Zmluvy.

čHnok VI.
Miesto vykonania diela

6.l Dielo bude vykorrané na adľese, podľa rtľčenia objednávateľa na adľese Mestský úľad,

Nám. Sv. Tľojice č.7,g27 15 Šaľa.

ČHnok VII.
Platobné podmienky

7 'I Finančrru úhradu podľa článktr IV. tejto zmluvy trskutoční objednávateľ po

protokoláľnom odovzdaĺi a prevzatí Diela oprávnenýrni zástupcami objednávateľa

aZhotovlteľa, v súlade s článkom V. odsek 5'1. tejto zmluvy.

7 '2 Lehota splatnosti daňového dokladu bola vzájomne dohodnutá na 30 dní odo dňa

doručenia daňového dokladu objednávateľovi a podpisu pľotokolu o odovzdaní

aprevzatí Diela.

7.3 Faktuľa musí .pĺňuť všetky náležitosti v anysle platných účtovnýclr a daňovýclr

predpisov, jej súčast'ou bude okrem iného súpis vykonaných prác s ľekapituláciou

a kycím listom' všetko potvrdené technickým dozorom objednávatel'a.

7.4 V prípade, ak fakfura nebude obsahovať požadované náležitosti, resp. bude rrrať iné

clryby, objednávatel' má pľávo faktúľu vľátiť v lehote splatnosti na jej doplnenie

a prepracovanie. V takom pľípade sa pľeľuší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota

splatno sti začne plynúť doručením oprav enej faktťlry obj ednáv ateľov i.

7 '5 Zmluvne stľany sa dohodli, že lehota splatnosti faktúľy je 30 dní odo dňa doručenia

objednávatel'ovi. V pľípade, ak splatnosť faktúľy pľipadne na deň pľacovnélro voľna

alebo pľacovného pokoja, bude sa za dátum splatnosti povaŽovať najbliŽší nasledujťlci

pľacovný deň.

7 .6 PeňaŽný zétväzok (dlh) objednávatel'a sa povaŽuje za splnený v deň, kedy je dlžná čiastka

odpísaná z účtu objednávateľa.

čHnok VIII.
Záruka na dielo a pozáľučný seľvis

8.1 V rámci ceny je za\unutý nasledovný bezplatný záručný servis na dodané komponenty

Diela po dobu 24 mesiacov.

s.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, Že do 24 hodín od nahlásenia poruchy objednávateľom nastúpi



na odstľánenie poľuchy, spôsobujúcej nefunkčnosť monitoringu a ľepoľtov spotľeby, ak
táto bude nahlásenápočas pracovnej doby Zhotoviteľa, t'j. v pľacovné dni v dobe od 8.00
do 17.00 hod. V prípade, že porucha bude nahlásená mimo pľacovnú dobu Zhotoviteľa,
začne sa čas na nastúpenie odstránenia poľuchy počítať od začiatku najbliŽšej pracovnej
doby Zhotoviteľa'

8.3 Zhotovitel' sa zaväzuje, že v pripade poruchy komponentov zabezpečujúcich zber dát do
3 dní od nahlásenia poľuchy objednávatel'om, poruchu odstľáni alebo vadný Diel vymení.

8.4 Hlásenie poruchy Zhotoviteľovi objednávatel' vykonáva mailom na adľesu
csc@telekom.sk Záručný a pozáručný servis rrskutočňuje Zhotoviteľ na nasledovnej
adrese: Bajkalská 28,8I7 62 Bľatislava.

8'5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť zapľacovanie zmenových požiadaviek v systéme za
úplatu. Zm|uvne strany sa dohodli na zmluvnej cene za Change management podl'a
skutočne vykonaných pľác na základe hodinových sadzieb podľa tabuľky:

pol. Popis Cenníkova cena Jednotka

7.5.r Pľáce systémového inŽiniera - senioľ 70 EUR/ľrod
7.5.2. Práce systémového inŽiniera - standard 60 EUR/hod

8.6 Fakturácia zapralovaných zmenov'ých požiadaviek sa ľealizuje vŽdy surrráľne na konci
každého mesiaca na základe samostatne vystavenej faktúry. Lehota splatnosti daňového
dokladu bola vzájomne dohodnutá na 30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu
objednávatel'ovi.

8'7 Záruka sa nevďahuje na zaľiadenia, ktoľé boli dokrázateľne neodboľne obsluhované,
pľípadne mechanicky poškodené, ďalej v prípade zÍneny alebo opľavy osobami,
nepoverenými Zhotov ite ľom.

8.8 Zhotoviteľ poskyľuje technické konzultácie a on-line technickú podpoľu na adľese
isurus_support@telekom. sk.

čhnok IX.
Zmluvné pokuty

9.I Vprípade nedodľŽania termínu dodávky Diela, uvedeného v článku V. odsek 5.1 tejto
Zmluvy, má objednávatel' právo na zmluvnú pokutu voči Zhotovitel'ovi vo výške
50,00,- EUR za kúdý aj začaý deň omeškania z nedodanej časti Diela podľa Prílohy č.1,

zakaždý deň omeškania. Výnimku predstawje vyššia moc'

9.2 Ak sa Zlrotoviteľ omešká so splnením povinností podľa článku VIII. odsek 8.3 tejto
Zmluvy, zaplati objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 25,00,- Ew za každý aj

začaý kalendáľny deň omeškania s ich začatim.

9.3 objednávatel' má právo v pľípade, Že Zhotovitel' nezačne vykonávať pľáce najneskôr
do 5 dní od odovzdania Miesta realizácie Diela, požadovať zmluvnú pokutu vo výške
25,00,-Eur zakaŽdý aj začatý kalendáľny deň omeškania s ich začatim'



9.4 Ak Zhotoviteľ neodstráni písomne ľeklamované vady Diela zistené počas záľtrčnej doby

v dohodnutej lehote najneskôľ však do 7 dní od ich zistenia objednávateľont, zap|atí

objednávateľovi za kaŽdý aj začaý kalendárny deň omeškania s odstránením kaŽdej

jednotlivej reklamovanej vady zmluvnú pokutu vo výške 50,00,- EUR aŽ do doby jej

úplného odstľánenia.

V prípade, Že Zhotovitel' do 7 dni odo dňa uplatnenia písomnej ľeklamácie

objednávateľom nezačne odstľaňovať zistené vady, objednávateľ má právo dať odstrániť

vady treťou osobou na náklady Zhotovitel'a.

Zhotoviteľ má právo požadovať od objednávateľa za omeškanie úhľady jednotlivých

platieb nazák|ade platobných dokladov uvedených v čl. VII. tejto zmluvy, zakaŽdý aj

začaý kalendáľny deň omeškania úľok z omeškania vo výške 0,a5 o/o z dlŽnej sumy po

lehote splatnosti.

Uhľadením zmluvnej sankcie nie je dotknutý nárok na náhľadu škody.

Zm|uvné strany výslovne pľehlasujú, Že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve'

t. j. ich pľávny dôvod ako aj výška, boli dohodnuté slobodne aváŽne,pri dodrŽani zásady

zmluvnej voľnosti, sú v súlade s dobými mravmi, so zásadami poctivého obchodného

styku a obchodnými zvyklosťami platnými v obchodnom odvetví podľa predmetu tejto

zmluvy. Význam povinností zabezpečovaných zmluvnou pokutou ie primeraný

azodpovedá dohodnutej výške zmluvnej pokuty. Zmluvným stľanám nie sú známe žiadne

okolnosti, ktoľé by mohli spôsobiť neplatnosť dojednania o zmluvných pokutách.

9.5

9.6

9.7

9.8

čtĺnolĺ X.
wŠŠu, Moc

lo.1 Zmluvné stľany nie sú zodpovedné za škody, ktoľé vzniknťr dľuhej zmltlvnej stľane

z dôvodu okolností vylučujúcich zodpovednosť (vyššia moc). Za okolnosti vylučujúce

zodpovednosť sa povaŽuje pľekáŽka, ktoľá nastala nezávisle od vôle povinnej strany

a bráni jej v splnení povinnosti' ak nemožno Íozumne predpoklad ať , Že by povinná strana

túto prekaŽku alebo jej následky odvľátila alebo prekonala a d'alej, Že by v čase

podpísania tejto zmluvy túto prekážku predvíd ala.Zaokolnosti vylučujĹlce zodpovednosť

sa považujú najmä nepľedvídateľné pľíľodné udalosti, vojna, teroristická akcia' štľajk

postihujúci možnosť plnenia povinnosti Zmluvnej strany'

1o.2 Každ7 zo zmluvných strán je povinná písomnou foľmou vyrozumieť bez zbytočného

odkladu (podľa ustálenej súdnej praxe sa zabezodk|adnosť povaŽuje lehota 5 dní) druhú

zmluvnú stranu o okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť tejto zmluvnej stľany

s uvedením dôvodov a pľedpokladanej doby tľania takýchto okolností. Zmluvná stľana,

odvolávajúca sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná poskytnúť dľuhej

zmluvnej strane možnosť preveriť existenciu dôvodov vylučujúcich zodpovednosť.

10.3 V prípade neoznámenia týchto udalostí, stráca zmluvná strana pľávo uplatňovať svoje

nároky v rámci ''vyššej moci''.



T0.4 Zmluvná strana postilrnutá vyššou mocou sa zaväzuje vyvinúť prirnerané úsilie
na odstľánenie okolností vylučujúciclr zodpovednosť, aby bolo možné obnoviť plnenie
predmetu tejto aľrluvy a na druhej zmluvnej strane písomne oznámiť zánik okolností
vylučuj úcich zodpovednosť.

10.5 Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktoľá vznikla ažv čase, keď povinná stľana bola
v omeškaní s plnením svoje.i povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.

čHnok XI.
Zánikzmluvy a pľávo odstúpenia od zmluvy

Il.I Zmluvný vďah za|ožený touto zmluvou končí uplynutím teľmínu vyhotovenia Diela
s výnimkou nároku na náhľadu škody, zmluvné pokuty, zárulq.

1|.2 Zmluvné strany sa dohodli, Že Zmluvazaniká

a) písomnou dohodou zmluvných stľán,
b) zánikom Zhotovitel'a bez právneho nástupcu
c) zánikom opľávnenia Zhotoviteľa vykonávať činnosti, ktoľé tvoľia pľedmet Zmluvy
d) odstúpením od Zmluvy.

1 1.3 odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné a musí byť doručené druhej zmluvne strane.

11.4 objednávateľ môže odstúpiť od Zm|uvy vprípade podstatného poľušenia zmluvných
podmienok, najmä ak:

a) Zhotoviteľ opakovane porušil niektoľú zo svojich povinností podľa tejto Zmluvy,
b) Zhotoviteľ v zmluvne dohodnutom termíne nezača|, preľušil alebo zastavil

vykonávanie Diela,
c) bol na majetok Zhotoviteľa vylrlásený konkurz, bolo proti Zhotoviteľovi začaté

konkurzné alebo reštruktuľalizačné konanie, pľíp. počas tohto konania bot proti
Zhotovitel'ovi pľe nedostatok majetku zamietnud návľh na vyhlásenie konkuľzu,
alebo bol zľušený konkurz z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhľadu
výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty,

d) Zhotoviteľ ako pľávnická osoba, ktorá je oprávnená podnikať, je v likvidácii,
e) v iných pľípadoch uvedených v tejto Zmluve.

l1.5 objednávateľ je vpľípade odstúpenia od Zmluvy povinný Zhotoviteľovi čiastku
zodpovedajúcu cene uŽ vykonaných prác uhradiť, akje moŽné ho použit'na dokončenie
treťou osobou. objednávateľ nie je povinný uhľadiť práce, ktorých nekvalitné
vyhotovenie bolo príčinou odstúpenia od Zmluvy.

II.6 Zhotoviteľ môŽe odstupiť odZm|uvy, ak objednávateľ je v onreškanĺ s unrožnením
prístupu na miesto rcalizáeie Diela pred začatímmontážnych prác viac ako 14 dní.

11.7 Zhotovitel' je opľávnený odstúpiť od zmluvy, keď objednávateľ nezaplatí cenu Diela do
30 dní po uplynutí dohodnutého platobného teľmínu.



11'8 Písomnosti týkajúce sa záväzkov medzi účastnílĺni, ktoré vyplývajú z tejto Zmluvy sa

účastníci zaväzujú doručovať poštou vo foľme doporučenej listovej zásielky. Poštou

doručuje zmluvná strana - odosielateľ písomnosti druhej zmluvnej stľane - adresátovi na

adresu jeho sídla uvedeného v čl. I. tejto zmluvY, ľesp. adresu písomne oznámenú

zmluvnou stranou ako koľešpondenčnú adresu. Ak nie je možné doručiť písomnosť na

túto adresu, povinnosť odosielatel'a je splnená v deň. ked' ju pošta vrátila odosielatel'ovi

ako nedoručiteľnir zásielku ato bez ohľadu na dôvod, pľe ktoý sa ju nepodaľilo doručiť.

l1.9 Zmluvné stľany sa výslovne dohodli na oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa

zäväzku medzi Zmluvnými stranami, ktoré vyplývajÚ ztejto Zľnluvy i prostľedníctvom

e_mailu (uvedeného v čl. I. tejto Zmluvy). Písomnosť doručenú prostredníctvom alebo

*mailu tľeba doplniť najneskôľ do troch dní pľedloŽením oľiginálu spôsobom podl'a

predchádzajúceho odseku tohto článku.

čHnok XII.
VLASTNÍCKE PRÁvo

12.I Vlastnícke pľávo k vyhotovenému dielu objednávateľ nadobúda aŽ po uhradení celej

ceny Diela podľa článku IV. tejto Zm|uvy.

čHnok XIII.
zÁvrnnčNE UsTANovENIA

l3.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutáľnymi zástupcami obidvoch

Zmluvných stľán a stáva sa účinnou nasledujúcim dňonr po jej zveľejnení na webovom

sídle mesta Šaľa. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celého obsahu Zm|uvy.

Povinnosť Zmluvu zverejniť vyplýva Z ustanovenia $ 5a zákona č). 2ILlz000 Z. z.

o slobodnom prísfupe k infoľmáciám a o änene a doplnení niektoých zákonov

v platnom zneni (zákon o slobode infoľmácií).

I3.2 Yzájomné vďahy Zmluvných strán sa riadia ttstanoveniami obchodného zákonníka

a ostatnými pľávnymi predpismi platnými na ťlzemí SR.

t3.3 Zmluvné stľany budú riešiť pľípadné spory vyplývajirce z tejto Zmluvy pľedovšetkýrn

dohodou. Ak sa na riešení sporu nedohodnú, bude spoľ predloŽený na ľozhodnutie súdu

na to pľíslušnému.

13.4 Akékol'vek Zmeny a doplnky tejto Zmluvy je moŽné robiť len písomnými dodatkami

podpísanými štatutaľnymi zástupcami oboch Zmluvných strán. Dodatky budú očíslované

podľa poradia.

l3.5 Ak by niekÍoré ustanovenie tejto Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú ým
dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy' Zmluvné stľany sú povinné bezodkladne

neplatné ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto

Zmlwy,ktorý Zmluvné stľany sledovali v čase jej podpisu.

l3'6 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorych objednávatel'pľevezme

tri (3) vyhotoveniaa Zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie.



l3.7 Zm|uvné stľany vyhlasujú, že siZmluvu pľečítali aŽetátto tak, ako bola vyhotovená,
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktoru si vzájomne, vážne, zrozumitel'ne a úplne slobodne
prejavili, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

Príloha č.1: Technická špecifikácia Diela

Pľíloha č.2: Návľh ceny ľiešenia

v tr'ffi.y.lek..ď,@.aozo

Za Zhotoviteľa:

Mgr. Csaba Balko
r rManažér predaja stľategic. ákazníkom

Y Šali, ľ :.!.!'-.....zozo

Za objednóvateľa:

primátor

*

-x

ŕ.ĺĺ

Mgril
SlovakTelckom a$
Bajkalská 28
B17 b2 Bĺatislava

Š

Beliclcý



Príloha Ĺ1 Technidĺá špecifikácia prcdmetu obstrrania
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Tvp poskytnutei fuzíckeĺ stredne
Typ poskytnutrTch lP telef nov
Webovoqi odkaz na detailnrj techníckri špecifikáciu fyzickej stredne
Webovor4i odkaz na detailnrj technickri špecifikácĺu lP telef nov

Povl NNE M|NIMÁLNE tuN KcloNAtlTY FYzlcKEJ Úsĺm orue:

Aplakádr' llientslého centra
. operátorská aplikácia podporujrica lE, Firefox, alebo Chrome (preferovanry' je Google Chrome)
. SK lokalizácia agentského desktopu
. Logĺn. logout do operátorskei aplíkácie
. Podpora available stavu pre priiímanĺe interakcií
. Podpora AUX k dov (pauzv/stavyl
o Možnos{ vWváranía vlastn ch stavov
. Podpora voÍby jednotlivt'ch kanálov/médií pre prácu klíentského pracovníka
. zmena stavov operátora (agent break management)
. Príĺatie\Wtvorenĺe\presmeroVanie hlasovej interakcie
. Prĺjatĺe\vytvorenie\odo5lanie a presmerovanie elektronickej ĺnterakcie
. Zobrazenie relevantn ch ĺnformácií pri prichádzajricej interakciĺ (volajrjce číslo, volaná linka, voha v lVR, dáta z cRM emailová adresa cdosĺelatelia a pod.)

. Zobrazenie informácií o klĺentovi pred prÚatím hlasovei interakcie ak ie možné klĺenta ĺdentifikovať

. PozdrŽanie hlasovej interakcie (call on hold, music on hold)

. Presmerovaníe hlasovej ĺnterakcĺe (presmerovanĺe na operátora, supervízora, skupinu, lVR, in zloĺku}

. Konferenčnri hovor s klientom a d'alším agentom, alebo supervízorom
o Ukončenie hovoru a ukončenĺe email a chat interakcie
. Podpora uvedenia poznámkv k hovoru/ĺnterakcii
. Podpora kategorĺzácie hovoru
. Presmerovanie hlasovej interakcĺe v prípadejej neprevzatia operátorom
o Hĺst rĺa spracovan''ch ínterakcĺí na klientskom centre
. Prehľad vlastn ch spracovan ch interakcií (pre pracovníka klientského centra)
. Vyhĺadávanie interakcií na základe vybran ch atrĺbritov (napr. telef nne číslo, emailová adresa, predmet)
. lntegrované CRM

modifikácia a zmazanie kontaktov v CRM
. Prehľad a whľadévanie v hist ríí kontaKov
. Podpora WebRTC agentského telef nu (možnosŕ požitia agenta bez potreby doplnania 5W lebo HW telef nu)

Odposluch
. Úrove odposluchu Listen: Superĺízor m že počrÍvať hovorvybraného agenta
. Úrove odposluchu whisper: Supervízor m že počrlvaÍ vybran'' hovor agenta a paralélne šepkať do hovoru agentovy
. Úrove odposlubu barge-in: Supervízorm že vstripĺťdo hovoru vybranému agentoví
Real time repoÉing
. Počet čakaj ciÓ hovorov
o Počet nevybavenÝch požiadaviek (mail/ticket)

I
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a podpora priradenía hovorov do fronty
a podpora prĺradenia hovorov do pracowej skupĺny na základe atributov

PrichádzajÚce hlasové požiadavky:
r možnos{ ĺntegrácĺe na externé systémy MU: ĺntegračné APl rozhranie

Podpora vlastn.ich hlások a hudby počas čakania zákazníka na spojenie
a podpora zobrazenia atributov klienta v agentskej aplikácĺi zozbieranry'ch v lVR
a podpora presmerovania hovorov na in pracovn skupinu, mimo klientské centrum, alebo klapku
a podpora automatického presmerovanĺa hovorov na užívateľa v rámci pracovnej skupiny v prípade, že operátor neprijme hovor v defínovanom čase
I podpora zadania v sledku hovoru klientského pracovnĺka
o podpora nahrávania všetk ch prichádzaiticich hovorov

odchádzaj ce hlasové poŽiadavky:
o podpora vytáčanĺa tel. čísla z lP telef nu
a podpora vyÉčanĺa tel. čísla z operátorskej aplikácie klientského pracovníka
a podpora maskovania tel. čísla operátora z rozsahu čísel klientského centra
o podpora ĺnternrich hovorov
a podpora zadania vysledku hovoru po jeho ukončení (wrapup k d, kategorizácia)
a podpora nahrávania tršetk rfi odďtádzaj cich hovolov

Počat lP teIeí nov pre adĺninistratívĺrytlr pracovnĺkov: Soks
Počet operátorov k|ĺentského centra: 5

Počet supervhorov 1

Predpokladanri počet operátorskrlch skupín - skillset 5

Nastavenie otváracej doby klietského centra
Možnosťnastavenia dynamického smerovania podľa kritérií : (volaj ci, skill, dátum, čas)

Music on hold

Nastavenie pauzy (not-ready tirne)
Hist ria hovoror
Možnosť aplikovať Wrap up
After call work time
čakacie rady (queue)

lVR (strom, hlášky)
Wallboard s aktuálnym stavom
Možnosť online meniť skilly operátorom
operátorská aplikácia s možnosťou prepojenia na interné systémY
Prioritizácia sklllov pracovníkov klientského centra
Natívna podpora inrich komunikačn ch kanálov pre prácu klientského centra {web chat email atd..)
lntegrovan systém pre nahrávanie hovorov
Podpora presmerova nia hovorov
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schránka
klientské centrumna

s ďalšĺm

SIP trunku
kanálov:13

n chlosť8okbskvalita hovoru kodek G711 min.



Prĺloha č.2 Návrh ceny riešenia
Zriadenie SlP trunku, fixnej telefónĺe s 13 hlasovými kanálmi a

nacenením hovorov podl'a štatĺstiky minutáže 0,

Cena mesačného poplatku spolu bez DPH za 1mesiac: 202,50,-


