
Rámcová dohoda o poskytovaní telekomunikačných služieb mobilného operátora

Objednávatel':
Štatutámy orgán:
Sídlo:
Poverený na rokovanie:
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
lČo:
DIČ:
bankové spojenie:
IBAN:
Telefón/fax:
E-mail :

(d'alej len ..objednávatel"')

Mesto Sal'a
Mgr. .lozef Belický. pľimátor mesta
Mestský úrad. Nám. Sv. Trojice 7.927 l5 Šal'a

Mgr. JozeťBelický. primátor mesta
Mgr. Martin Fabián
003061 85
202t024049
Pľima banka Slovensko a' s.
sK09 560000000009 I 157 4013
03 I 770598 t-4103t7?06021
nrestoĺ!)sala.sk

Poskytovatel': Slovak Telekom. a.s.

Sídlo: Bajkalská 28. 8l7 62 Bratislava
Zastúpený: Mgr. Csaba Balko
IČo: 35763469
ĺČ opH: SK2020273893
Bankove spojenie: Tatra banka, a.s.' HodŽovo námestie 3' 8l l 06 Bľatislava l
IBAN: SK28 I 100 0000 00262874 0740
Tel./mobil: 0914706722
Fax: 02 43191408
E-mail: michal.zahoran@telekom.sk
Zapisaný v obchodnom registri (Živnostenskom ľegistri) v oS Bratislava I. pod č .208l /B
(ďalej len,.Poskytovateľ")

(pričom objednávatel'a Poskytovatel'sú spoločne označovaní aj ako ..zmluvné strany", kaŽdý
jednotlivo aj ako ..zmluvná strana")

uzatvárajú podl'a $ 269 ods. 2 zákona č' 5l3/l 99| Zb. obchodný zákonník v znení neskoľších
predpisov a s\ 83 zákona č' 343/20|5 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektoľých zákonov v znení neskorších predpisov

Rámcovú dohodu o poskytovaní telekomunikačných služieb mobilného operátora
(ďalej len..Dohoda")

Clánok 1

Základné ustanovenia

l.l objednávatel'vyhlásil verejnú súťaŽ na realizáciu zákazky s názvom ..SluŽby mobilného
operátora pľe mesto Saľa" (d'alej aj 

'.veľejne 
obstarávanie").

l.2 objednávatel' vyhlasuje. Že splňa všetky podmienky a poŽiadavky uvedene v tejto Dohode
aje opľávnený túto Dohodu uzavrieť ariadne p\nit' záväzky v súlade sprísluŠnými
právnymi pľedpismi.



1.3 Na základe vyhodnotenia pľedloŽených ponúk bola porruka Poskytovatel'a vybľaná ako
ponuka úspešného uchádzača. Na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky
Poskytovateľa sa zmluvné strany na ziíklade svojej vôle a v súlade s platnými právnymi
pľedpismi rozhodli uzatvoriť túto Dohodu'

1.4 Predmet Dohody sa bude plniť priebeŽným poskytovaním poŽadovaných služieb počas
platností tejto Dohody na základe samostatnej zmluvy o poskytovaní veľejných sluŽieb
alebo dodatkov k nej uzatvorených medzi Poskytovateľom a objednávateľom, ktoré
nesmú byť uzatvoľené v ľozpoľe s touto Dohodou, ust. $ 83 zákona o veľejnom obstaľávaní
a zĺkonom č. 3511201l Z. z. o elektronických komunikáciách v zneni neskoľších
pľedpisov. V pľípade ľozpoľu medzi ustanoveniami tejto Dohody a ustanoveniami zmluvy
o poskytovaní veľejných sluŽieb, ustanoveniami dodatku k zmluve o poskytovaní
veľejných služieb, alebo v pľípade ľozpoľu medzi ustanoveniami tejto Dohody a pľílohami
k tejto Dohode, sa pouŽívajú qýhľadne ustanovenia tejto Dohody. Ustanovenia zmluvy
o poskytovaní verejných sluŽieb, ustanovenia dodatku k zmluve o poskytovaní veľejných
sluŽieb, alebo ustanovenia v prílohách k tejto Dohode, ktoré sú v rozpore s touto Dohodou
sú absolútne neplatné.

1.5 objednávateľ ýmto vyhlasuje, Že je spôsobilý túto Dolrodu uzatvoľiť a plniť záv'ťizky v nej
obsiahnuté.

1.6 Poskytovateľ tymto vyhlasuje, že je spôsobilý tuto Dohodu uzatvoriť a plniť zétväzky v nej
obsiahnute.

článok 2
Predmet Dohody

2.l Predmetom tejto Dohody je dohoda zmluvných strán o osobitných ľámcových
podmienkach poskytovaných Poskytovatel'om objednávateľovi počas platnosti a účinnosti
tejto Dohody, a to najmä:
a) o osobitných rámcoých podmienkach a spolupráci v súvislosti s poskytovaním

elektľonických komunikačných služieb ,,ďalej len ',Služby") Poskytovatel'a
objednávateľovi prostľedníctvom veľejnej mobilnej elektľonickej komunikačnej siete
Poskytovatel'a (ďalej len,'ľnobilná sieť Poskytovateľa"),

b) o osobitných ľámcových podmienkach pľi pľedaji koncoqých telekomunikačných
zaľiadení (mobilných teleťonov) a ich príslušenstva uľčených na pouävanie v mobilnej
sieti Poskytovatel'a (ďalej len,,tovar") objednávateľovi,

c) o zabezpečení nadštandardnej staľostlivosti pľi poskytovaní Služieb objednávatel'ovi zo
strany Poskytovateľa azabezpečeru najvyššej kvality pľi riešení požiadaviek
objednávateľa s t'ým súvisiacich (ďalej len,,Rámcové podmienky").

2.2 Pľedrnetom tejto Dohody je tiež dohoda zmluvných strán o podmienkach poskytovania
balíka sluzieb nazvaného Mobilná virtuálna pľivátna sieť (ďalej len ,,SluŽba VPS") zo
stľany Poskýovatel'a objednávateľovi, t. j. pľedmetom tejto dohody v súvislosti so
Službou VPS je aj:
a) záv'ťaokPoskytovateľa aktivovať a poskytovať objednávateľovi Službu VPS vo vzthhu

k SIM kartám Poskytovatel'a ľegistrovaným na objednávateľa a aktivovaným na
záHade zmluvy o poskytovaní sluŽby, ktoľých špeciÍikácia je uvedená v pľílohe
k zmluve o poskytovaní sluŽby (,,SIM kaľý VPS"), a to za podmienok dohodnuých
a definovaných touto Dohodou a jej prílohami,

b) záväzok objednávateľa poskytnúť Poskytovatel'ovi všetku súčinnosť potľebnú pre
poskytovanie Služby VPS a vyuŽĺvať SluŽbu VPS počas doby účinnosti tejto Dohody
v súlade s dohodnuými podmienkami



c) závďzokobjednávatel'a uhrádzať cenu' ľesp, poplatky zavyuŽívanie SluŽby VPS.

Článok 3
Plnenie Dohody

3.1 Poskytovatelobude aplikovať ceny podľa pľílohy č. 1za všetky sluŽby na SIM kartách

p'euád"ko'''aných vo viĺtuálnej sieti (ďalej len,,VPS") počnúc dňom ich zaradenia do VPS
počas tľvania Dohody.

3.2 iroskytovateľ sa zaväzuje bezodkladne po podpise Dohody vytvoriť VPS a najneskôľ

počnúc pľVym dňom nasledujúceho faktuľačného obdobia zaľadit'do nej všetky SIM kaľry_ou;.aná"uieľa 
v počte L09 ks, ktoľé prevádzkoval vo svojej sieti uŽ pľed podpisom

Dohody (tzn. bez ohľadu na lehotu viazanosti konkľétnych SIM kaľiet objednávateľa
v rámci svojej vlastnej siete).

3.3 Pľe pľenos SIM kariet do siete Poskytovatel'a bude vyuŽitá pľenositelhosť čísla.

3.4 Všeiky SIM karty, ktoré budú nazäklade pokynu objednávateľa ",pľenesené" od iných
poskyiovateľov mobilných sluŽieb, Poskytovateľ bezodkladne zaradi do VPS počas ich

aktivácie do svojej siete.
3.5 objednávateľ vyvinie všetko pľimeľané úsilie pľe to, aby najneskôr do skončenia tľoch (3)

celých zúčtovacích (fakturačných) období odo dňa účinnosti tejto Dohody celkoqý počet

SIM kaľiet Poskytovatel'a ľegistľovaných na objednávateľa pľedstavoval celkoqi počet

najmenej 109 SIM kariet, a tento celkový minimálny počet sa zaväzuje zabezpeéiť

pľóstľedníctvom objednávateľa počas celej ďalšej doby tľvania tejto Dohody.

bbjednevateľ sa zaväzuje, Že po celú dobu platnosti aúčinnosti tejto Dohody bude

vyuŽívať SluŽby Poskytovateľav takom ľozsahu a objeme, Že čiastka tľŽieb Poskytovateľa
zodpovedajúca celkovému súlĺnu fakturácie Za SluŽby Poskytovatel'a poskytnuté

objédnávateľovi počas kalendĺĺľneho mesiaca, do ktoľej však nebudú započítané sumy

zmluvných pokút tbkturovaných Poskytovateľom objednávateľovi za porušenie

zmluvných povinností, ak nie je výslovne dolrodnuté inak (ďalej len ,,Celková mesačná

faktuľácia"), uuae bez príslušnej sumy DPH pĺedstavovať v kaŽdom kalendiĺmom mesiaci
počas fiania tejto Dohody v úhme najmenej sumu 1000 EUR (slovom tisíc eur) (ďalej len

,,Mi''imálna celková mesačná faktuľáciď')' Zmluvné stľany sa dohodli, Že tento záväzok
objednávatel'a sa bude považovať zadodržaný aj v pľípade, ak skutočná celková mesačná

fakturácia pľe objednéxateťa bude síce niŽšia ako 1000 EUR, avšak za obdobie tľoch po

sebe nasleäujúcich kalendárnych mesiacov dosiahne celková skutočná fakturácia (t. j'
tľojmesačné obdobie) spolu v úhme sumu najmenej 3000 EUR (napľ. zapĺvý mesiac 800

EÚR, druhý mesiac 900 EUR aza treÍí mesiac 1300 EUR). Pľe účely posudzovania

splnenia zélväzku objednávatel'a podl'a pľedchádzajúcej vety bude tľvanie Dohody
rózdelené do samostatných po sebe nasledujúcich tľojmesačných období, pľičom prvé

trojmesačné obdobie trvania tejto Dohody začne plynúť júrn 202L a uplynie august 202l '

KaŽďý kalendámy mesiac trvania tejto Dohody bude zarudený práve do jedného

trojmesačného obdobia. V pľípade, ak objednávateľ poruší v niektoľom tľojmesačnom

období (určenom vyššie opísaným spôsobom) počas tľvania tejto Dohody svoj závŕizok,

vznikne objednávateľovi povinnosť zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo rĺýške

ľozdielu medzi čiastkou tľojnásobku Minimálnej celkovej mesačnej fakturácie (tj. 1000 €)

a skutočne faktuĺovaných čiastok s DPH za dané trojmesačné obdobie. Zmluvná pokuta

podl'a pľedchádzajúcej vety bude vyúčtovanä ažvo fakture za posledný kalendárny rnesiac

I



v pľíslušnonr tľojmesačnom období, r'ktoľom Poskytovatel' zistí nedodľŽanie záväzkl
Minimálnej celkovej mesačnej faktuľácie' Poskytovatel'nemá nárok na zmluvnú pokutu
podľa tohto bodu, ak v danom mesiaci bola splnená podmienka Minimálnej celkovej
mesačnej faktuľácie alebo ak za dané trojmesačné obdobie bola splnená podrnienka
celkovej faktuľácie v súčte najmenej 3600 €' s DPH alebo ak sa zmluvné stľany písomne
dohodnú inak.

3.6 objednávateľ sazav'ázlje počas platnostitejto Dohody aktivovať SIM karty a objednávať
SluŽby atovary Poskytovateľa vsúlade spostupom objednávarriaSluŽieb a tovaľov
Poskytovateľa dojednanym v prílohe č,. 2 tejto Dohody alebo inými spôsobmi qýslovne
sprístupnenými objednávatel'ovi Poskytovateľom (napľ. pľostľedníctvom emailovej
adresy Poskytovateľa michal.zahoľan@telekom.sk, alebo prostľedníctvom uľčenej

telefónnej linky s overením pľístupového kódu, ak takýto pľístupoqý kód bol
objednávateľovi Poskytovatel'om pridelený). objednávateľ je v pľípade pridelenia
pľístupového kódu povinný (í) zabezpečiť utajenie prístupovélro kódu, (ii) neposkytovať
ho tretej osobe, (iii) požiadať písomne o Znenu prístupového kódu pri podozrení' Že sa
s ním oboznámila neopľávnená osoba. Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené
zneužitím prísťupového kódu neopľávnenou osobou.

3.7 Poskytovateľ bezodkladne po podpise tejto Dohody oznámi objednávateľovi meno svojej
kontaktnej osoby, emailovú adresu a telefónne číslo. Nasledne objednávatel' oznámi
kontaktnej osobe Poskytovateloa meno, emailovú adľesu a telefónne číslo svojej kontaktnej
osoby. Prĺlohu č. 3 tvorí plnomocenstvo pre kontaktnú osobu objednávateľa.

3.8 Poskytovateľ sa zaväz,fie do 30 kalendárnych dní od doručenia písomnej výny
objednávateľa vytvorit'bezplatne technologické riešenie zabezpečujúce poskytovanie
volaní zjeho pobočkovej ústľedne na SIM karty zaradené do VPS za ceny uvedené
v pľílohe č. 1. V tom prípade zmluvné stľany uzavľú osobitnú zmluvu o poskytovaní sluŽby
kombinovaná VPS, ktorá bude upľavovať pľipojenie pobočkor.ej ústľedne k VPS
objednávatel'a.

3.9 objednávateľ sa zavťiasje poskytnÚrť Poskytovateľovi všetku súčinnosť potľebnú na
plnenie pľedmetu tejto Dohody.

čHnok 4
Podmienky nákupu dotovaných zariadenĺ, poskytovania služby VPS

4.1 Poskytovateľ bude poskytovať na základejednotlivych zmlúv oposkytovaní verejných
sluŽieb, ľesp' dodatkov k nim akciové koncové zaľiadenia (ďalej ako ,,SP" alebo ,,SP
uľčené aj pre dátovú komunikáci|Í''tzv.,'smartphone") azaiaďenia pľe mobilný intemet
(USB modemy, ktoľé umoäujú neprerrršené vyuŽívanie služieb intemetu) na zĺĺklade
konkĺétnych požiadaviek objednávateľa v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto

Dohode. Dotovaným koncoĺľýnr zariadením sa ľozumie zaľiadenie, ktoľe sa
pľostľedníctvom SIM karty pripája na koncové body mobilnej siete a slúŽi na príjem
a vysielanie informácií (napr. SP, USB modem, Tablet atď.)

4.2 Poslq1tovatel' poskytne objednávateľovi akciové koncové zariadenia za akciové ceny
v závislosti na pľiememých h'Žbách (ďalej ako ,,ARPU") na danej SIM kaľte podľa
nasledujúcej tabuľky:

Pľiemerná
fakruľácia

zajedno zúčtovacie
obdobie (mesiac)

Dotovane zaľiadenie za I € MnoŽstvo



12ks/16ks
Zák\adný smaľtphone, ktoľého ľeprezentantom
je SAMSLTNG GALAXY xcovER /-sevĺsu-lc GALAXY A02s, A12 pľípadne

nástupca alebo ekvivalent uvedeného typrt

slev
jeho

od 0,_- € do l5,-- €

l2 ks

aktuálnejekvivalent

ktoľehoe,kategóristľednejSmaľtphone
SAMSUNGSamsungJeľeprezentantom

aleboehoA52 nástupca,GALAXY pľípadne
vedenélrou zmysletypu

od 0,-- € do 20,-- €

2ks
ktoľéhokategórie,vyžšejSmaľtphone

S2GALAXYUNGSAMSJerepľezentantom
vivalentekaleboeho nástupcaJpľípadne

uvedeného

od 0,-- € do 25,-- €

5ks
ktoľéhokategórie,vysokejSmartphone

+1S2GALAXYe LTNGSAMSjľepľezentantom
vivalentekaleboeho nástupcajprípadne

uvedeného

Do 50,-- €

2ks
Tablet, ktoľého ľepľezentantom
GALAXY TAB A7 prípadne jeho nástupca

alebo ekvivalent podľa požiadaviek uvedených

je SAMSUNG

2ks
Tablet, ktorého repľezentantom
GALAXY TAB 57 pľípadne jeho nástupca

alebo ekvivalent podľa poäadaviek uvedených

v

je SAMSUNG

6ks
USB MODEM, kÍorého
ALCATEL LINKKEY prípadne jeho nrístupca

alebo ekvivalent podľa požiadaviek uvedených

v

repľezentantom je

Poskytovateľ bude aktualizovať ponuku pľe objednávateľa v súlade s aktualizáciou

svojich akciových- p;'úk. Úeastnĺt môže poŽadovať zaľiadenie vyššej kategóľie neŽ

zodpovedá ARPÚ 
-na 

oan"3 SIM kaľte. V takomto prípade Poskytovatel'. poskytne

zariadenie 
"u ""rr,, 

pooľu ,uojľro aktuálneho akciového cenníka zodpovedajúc9ho daným

podmienkam ARPÚ. Pĺi t'akturácii uvedených zariadení Poskytovatel' uv:ýie. informáciu

o neakcioqýcľ, ..n*ľ' pľíslušného koncóvého zarladenia podľa aktuálneho cenníka

Poskytovateľa v deň obstarania koncového zariadenia'

4.3 v prípade, ze otjeanávatel' obstará koncové zaľiadenie (SP a zaľiadenia .pľe 
mobilný

intemet) podľa boäu 4.1 a4.2 sazaväanjepočas doby 12. mesiacov od dodania apľevzatia

koncového zariadenia zotwať v zmluvnäm vďahu s PosLytovateľom (,,doba viazanosti")'

V pľípade predčasného ukončenia zmluvného vďahu s Poskytovateľom pred uplynutím

do'by^viazanosti' môŽe Poskytovateľ účtovať objednávateľovi zmluvnú pokutu' ktorá sa

vypočíta podľa niŽšie uvedéného vzotca, pľičom základom pre výpočet je ob.staľávacia

cena daného koncového zaľiadenia. Výška obstarávacej ceny koncového zariadenia bude

uľčená ako plná neakciová cena príálušného koncového zaľiadenia podľa aktuálneho

cenníka Poskytovateľa v deň obstaľania koncového zariadenia.

Zm|uvnétpokuta:základ pre läil}ľlynutych 
z doby x základ pre

/ vypočet )vypocet - ( 365



Celková doba viazanosti je 365 dní. Ustanovenie tolrto bodu Dohody sa nevďahuje na

viazanosť a pokuty u koncových zaľiadení zakúpených pľed účinnosťou tejto Dohody.

4.4 Služba VPS (,,Mobilná virtuálna sieť") je balík služieb umoŽňujúci poskytovanie

homogénneho technického, technologického pľostredia a zqýhodnenej ceno'vej úľovne

volani v rámci vzájomnej komunikácie medzi koncoqými uŽívateľmi SIM kariet VPS
ľegistrovaných na objednávateľa. SluŽba VPS vytváľa uzavretú skupinu koncových

užívatel'ov SluŽieb Poskytovateľa poskytovaných pľostredníctvom vyuŽitia mobilnej siete

Poskytovateľa a pľostľedníctvom SIM kaľiet VPS ĺegistľovaných na objednávatel'a.

ľodľóbni' techĺický popis a funkcionality SluŽby VPS ako aj ľozsah jej poskytovania je

uvedený v prílohe e. } i".jto Dohody ,,Popis služby vPS". Akékoľvek práva a povirmosti

zmluvných_stľán vo vďáhu kSluŽbe VPS výslovne neupľavené vtejto Dohode (najrnä

práva ä povinnosti ýkajúce Sa poskytovania, vyuŽivania, prerušenia a ukončenia

poskytovänia Služby VPŠ, ako ď1 zákazov a obmedzení zneuŽívania SIM kariet VPS) sa

v cel_om rozsahu ľiadia Všeobecnými obchodnými podmienkami Poskytovatel'a (Príloha č.

l), ak v tejto Dohode nie je uvedené inak a ak neodpoľujú podmienkam dohodnud v tejto

Dohode. Ý pľípade, ak sú Všeobecné obchodné podmienky V ľozpoľe s ustanoveniami tejto

Dohody, pôuz1ĺ sa ustanovenia tejto Dohody a rozpomé ustanovenia Všeobecných

obchodných podmienok sú absolútne neplatné.

4.5 Poplatký spojené s vyuŽívaním Služby VPs a s ňou súvisiacich elektľonických

komuniĹačných sluŽieb bude Poskytovateľ účtovať objednávatel'ovi _vo- 
faktúľe so

zúčtovacím obdobím za jeden mesiac so splatnosťou 30 kalendárnych dní odo dňa

doručenia faktúry obj ednávateľovi.
4.ó objednávateľ .á 

'uua^.j", 
že po dobu platnosti tejto Dohody bude platiť.včas cenu

elektronických komunikáenycľ' sluŽieb poskytovaných pľostredníctvom SIM kariet VPS
v súlade s touto Dohodou, s príslušnými zmluvami o pristúpeni pľostľedníctvom

konkĺétnych SIM kaľíet VPS, so Všeobecnými obchodnými podmienkami a aktuálnym

Cenníkom tak, aby nedošlo ztýchto dôvodov k preľušeniu poskytovania sluŽieb

poskytovaných prostredníctvom SIM kariet VPS, ľesp. k ukončeniu niektoľej zo zm|uv

ô prištupeni pľostľedníctvom konkľétnych SIM kariet VPS zo strany Poskytovatel'a.

4.7 Póčas abuy ptatnosti tejto Dohody má objednávateľ pľávo písomne poŽiadať o Znenu

tejto Dohody týkajúcu sa zaľiadenia SIM kariet VPS, ktoľá môže spočívať najmä v:

ai rozšírení počtu SIM kariet VPS o iné SIM kaľty Poskytovateľa ľegistľované na

objednávateľa;
b) zníŽenie počtu SĺM kariet VPS, a teda v ukončení poskytovania (deaktivácii) SluŽby

VPS vo vďahu ku konkľétnej SIM karteikaľtaÍn VPs;
c) v,ýmene zaľiadenia niektorej zo SIM kariet VPS za inú SIM karľr.r Poskytovatel'a

registľovanú na objednávateľa;
d) zmene skrátených volieb Služby VPS alebo v zmene proťrlr./funkcionality alebo

v zmene nastavení SluŽby VPS.
4.8 o Zlnenu podl'a bodu 4.7 písm. a) tohto článku Dohody je objednávate-ľ- opľávnený

poŽiadať Éoskytovateľa žiádosťou zaslanou Poskytovateľovi. V Žiadosti objednávateľ

uvedie nasledovné údaje ýkajúce sa každej SiM kaľty. ktorá má byť zaradená medzi SIM

karty VPS (ďalej len .ĎaKia SIM karta"): (i) telefonne číslo aktivované na Dalšej SIM
kaľtL iďalej len ,,nové VPS mobilné telefónne číslo"), (ii) skr'átenú voľbu pľe nové VPS
mobilné teletónne číslo a (iii) poŽadovaný pľofil pre nové VPS mobilné telefónne číslo.

Zmluvné stľany sa dohodli, Že akceptácia takejto Žiadosti objednávateľa Poskytovateľom

sa považuje zazmetnpľedmetu tejto Dohody ohľadom rozsahu poskytovania SluŽby VPS
dohodnutého medzi zmluvnými stranami touto Dohodou. Momentom akceptácie takejto

žiadosti objednávatel'a Pos\rtovateľom sa ďalšie SIM karty budú posudzovať ako SIM



kafiy VPS' Akceptáciu takejto Žiadost' lykoná Poskytovateľ bezodkladne emailom,
faxom, písomne alebo inýnr vhodným spôsobom adľesovaným objednávatel'ovi.

4.9 o änenu podl'a bodu 4.7 písm. b) aŽ d) tohto člĺínku Dohody je objednávateľ opľávnený
požiadať Poskytovatel'prostredníctvom ťormuláľa určeného Poskytovateľom, požiadavka
musí byť doručená Poskytovateľovi. Navrhovaná zmena tejto Dohody nadobudrre účinnosť
jej akceptáciott zo stľany Poskytovatel'a fotmou odsúhlasenia objednávky, ak nie je
dohodnuté inď<.

4.1Oobjednávatel' sazaväanje. Že SIM kaľty VPS nebude vyuŽívať na poskytovanie, ľesp. na
spľostľedkovania poskytovania elektronických komunikačných sluŽieb Poskytovateľa
tľetím osobĺím. objednávateľ sa zav'äzuje v prípade porušenia tejto povinnosti nahľadit'
Poskytovateľovi škodu v celom rozsahu, ktoľá mu vznikla porušením teito povinnosti.
Dalej sa objednávate|' zavázuje, Že SIM kaľty VPS bude vyuŽívať vylučne v mobilnom
teletóne/v mobilných telefónoch, ktoľý/é nebrrde/ú inštalovaný ĺé v zariadení pľipojenorn
na inú verejnú elektronickú komunikačnú sieť' ako je mobilná sieť Poskytovateľa.
objednávateľ sa zavänlje, Že SIM kaľľy VPS nebudú inštalované v zaľiadení
umožňujúcom pľepojenie mobilnej siete Poskytovateľa s inou elektľonickou
komunikačnou sieťou (napľ. GSM brána) za účelom pľepojenia ýchto sietí alebo za
účelom ukončovania telekomunikačnej pľevádzky smerovanej z inej elektľonickej
komunikačnej siete v mobilnej sieti Poskytovateloa, bez pľedchádzajúcej písomnej dohody
s Poskytovateľom'

4.llZmluvĺe strany sa dohodli, že v pľípade porušenia zmluvných povirrností zo stľany
objednávateľa vypl;ivajúcich mu zo zmlúv o poskytovaní verejných sluŽieb vrátane
dodatkov k nim k niekÍorej zo SIM kariet VPS, ľesp. ztejto Dohody ataktieŽ v pľípade
zneuŽivania Služieb prostredníctvom SIM kaľiet VPS, je Poskytovateľ opľávnený pľeľušiť
poskytovanie Služieb (vrátane SluŽby VPS) prostľedníctvom SIM kar'iet VPS, a to vo
vďahuým SIM kaľtám, pľostrednícwom ktoqých došlo k porušeniu zmluvných povinností
alebo zneužívaniu SluŽieb. objednávateľ beľie na vedomie a súhlasí, že v prípade
porušenia zmluvných povinností zo stľany objednávateľa a následného prerušenia
poskytovania sluŽieb pľostľedníctvom čo i len niektorej SIM karry VPS zo strany
Poskytovateľa, je objednávateľ, na stľane ktoľého prišlo k porušeniu zmluvných
povinností alebo zneuŽítiu SluŽieb, povinný nahľadiť Poskytovateľovi v plnom rozsahu
škodu, ktorá mu vznikla porušením povinnosti objednávatel'a.

4.IZZmIuvné shany sa dohodli, Že po aktivovaní SluŽby VPS objednávateľovi podľa tejto
Dohody poskytne Poskytovatel' v pľípade potľeby ana zátklrade žiadosti objednávateľa
bezplatne vybraným zamestnancom objednävateľa školenie zarrlerané na úkony spojené
s administľáciou a nastavovaním užívatel'ských profilov Služby VPS prostredníctvom siete
Internet. Poskytovateľ nezodpovedázaakékoľvek neposkytnutie SluŽby VPS' poskytnutie
Služby VPS s vadami alebo zaakékol'vek iné vady v pľípade vykonania úkonov spojených
s administnĺciou Služby VPS prostľedníctvom Intemetu zo strany zamestnancov
objednávateľa, ak tieto úkony nebudú v súlade s Prílohou č. 4 tejto Dohody .,Manuál pľe

administľáciu služieb VPs prostredníclvom Intemetď', alebo v súlade s pokynmi
a návodmi Poskytovatel'a' Všetky náklady spojené s obnovením ľiadnej bezchybnej
prevádzlq, SluŽby VPS v takomto prípade znášav plnom rozsahu objednávateľ.

čtánok 5
odmena a platobné podmienky



5'I Za ľiadne poskytovanie služieb podľa zmluvy o poskytovanĺ veľejných sluŽieb
poskytnuých v súlade s touto Dolrodou zaplatí Poskytovateľovi objednávatel' odmenu
mesačne vyÍäktuľovanú objednávatel'ovi na zák|ade skutočne realizovaných služieb
vsúladespľílohouč'1Dohodyavprípade,akideosluŽbyneuvedenévpríloheč.itejto
Dohody, cenu podľa štandaľdného cenníka Poskytovatel'a aktuálneho v čase poskytnutia
sluŽby.

5.2 odrnenu podľa bodu 5.1 tohto člrínku je objednávateľ povinný ufuadit' nazá|<Iaďe faktúry
vystavenej Poskytovateľom v lehote 30 kalendáľnych dní odo dňa doručenia faktúry
objednávatel'ovi. V prípade oneskoľenej úhľady rná Poskytovatel' právo faktuľovať
objednávateľovi úľoky z omeškania podľa obchodného zákonníka.

5.3 Poskytovatel'vystaví pľe objednéxateľa faktúru za všetky sluŽby poskytnuté mu v danom
zučtovacom období v elektľonickej a papieľovej podobe.

5.4 Kontaktná osoba objednávateľa starroví spôsob zasielania ťaktúr buď v listinnej alebo
v elektľonickej podobe. Spolu s takouto poŽiadavkou bude Poskytovateľovi poskytnutá aj
pľesná špeciťrkácia rozsahu elektronickej faktúry' Táto mÔŽe obsahovať aj poŽiadavku na
pľesné priľadenie SIM kaľty konkľétnemu zamestnancovi objednávateľa, ako aj ýšku
lirnitu v EUR, ktoru je zamestnanec objednávateľa oprávnený pretelefonovať mesačne bez
potreby zdokladovania použitia na sluŽobné účely. Elektľonickú faktúru bude Poskytovateľ
zasielať emailom na adľesu stanovenú kontaktnou osobou objednávatel'a.

5.5 Poskytovďeľ bude mesačne poskytovať objednávateľovi detailný výpis hovoľov
v elektľonickej podobe pre stanovené SIM kaľty.

5.ó Poskytovatel'po skončení každého štvrt'roku, počas trvania Dohody pošle najneskôr do 20.
dňa nasledujúceho mesiaca (po ukončení Dohody do 20. dňa pľvého mesiaca
nasledujúceho po ukončenĺ Dohody) kontaktnej osobe objednávatel'a spľávu o celkovej
fakturácii za pľedchádzajuci štvďrok. Podľobnosti takejto spľávy budú určené po podpise
Dohody s Poskytovateľom.

5.7 v pľípade, Že Poskytovateľ pľevádzkuje nejaký dľulr vemostného progľamu alebo benefitu,
zabezpeči sumarizáciu poskytovaných berreÍitov, ktoľé budú viazané na objedni*ateľa
a ich čerpanie koordinované kontaktnou osobou objednávatel'a.

ČHnok 6
Zodpovednost'za škody a sankcie, záľuky

6.1 Zodpovednosť zrnluvných strán za škodu zpoľušenia povinností podl'a tejto Dolrody sa

ľiadi pĺíslušnými ustanoveniami obchodného zĺĺkonníka o nĺíhľade škody.
6.2 Na jednotlivé technické zaľiadenia' poskytrruté objednávatel'ovi Poskytovateľom v ľámci

plnenia tejto Dohody, sa Poslcytovateľ zavän$e poskytnúť záľuku minimálne 24 mesiacov,
pokiaľ záručné podmienky výrobcu technického zar'iadenia nestanovujú r4ýhodnejšitr,
najmä dlhšiu zaľuku. Záruéná doba začína plynúť dňom dodania technického zariadenia
objednávatel'ovi. Záruónä doba neplynie po dobu, počas ktorej objednávateľ, ktoý
technické zaľiadenie obstaral, nemôŽe pouävať technické zaľiadenie pľe jeho vady, za
ktoré zodpovedá Poskytovateľ.

článok 7
ochľana dôveľných infoľmáciĺ

7.l Zmluvné strany budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných infoľmáciách získaných pri
plnení záväzkov ztejto Dohody. Dôvernými informáciami sa ľozumejú informácie,
ktoých poslqrtnutie hetej osobe zmluvnou stľanou by mohlo byť v ľozpore s opľávnenými
záujmami druhej zrnluvnej strany.



7.2 Dôvemými informáciami nie sú informácie, ktoľé sa bez porušenia tejto Dohody stali
veľejne známymi, informácie opľávnene získané inak, ako od druhej zmluvnej stťany
a infoľmácie, ktoých pouŽívanie uprawjú osobitné predpisy, napľ. informácie, ktoré je
objeclnávateľ povinný sprístrrpnit' alebo zveľejniť pocĺľa zŕl<ona č. 211rĺ2000 Z. z.

o slobodnom pdstupe k inťoľmáciám a o Zĺnene o doplnení niektoqých zákonov v znení
neskoľších prcdpisov (zakon o slobode iďormácií).

7 '3 Zmluvné strany budú ochľaňovať dôverné informácie druhej zmluvnej stľany, a to
s ľovnakou staľostlivost'ou ako ochľaňujú vlastné dôveľne infoľmácie ľovnakého druhu,
vŽdy však najmenej v rozsahu primeľanej odbomej starostlivosti.

7.4 Záväzky podľa bodov 7 .1 až 7.3 tohto člrínku sú časovo neobmedzené, a to aŽ do doby,
kedy sa informácie stanú verejne znĺĺmymi.

Čtánok g
Komunikácia a doručovanic

8.1 Komunikácia medzi zmluvnými stranami bude pľebielrať prostľedníctvom kontaktných
osôb objednávateľa a Poskytovateľa, uľčenými podl'a bodu 3.8 tejto Dohody.

8.2 Akákoľvek písomná komunikércia medzi zmluvnými stľanami sa bude považovať za
doľučenú v prípade:
a) doručenia faxom po tom, ako bolo odosielateľovi doručené potvľdenie, Že pľenos údajov

pľebehol v poriadku,
b) osobného doručenia prostľedníctvom kuriérskej služby alebo inak, pojej prevzatí,
c) doručenia emailom, po doručení potvľdenia od príjemcu o prijatí alebo
d) doporučenej zásielky, k dátumu uvedeného na potvľdení o doľučení alebo na potvľdení

o tolTl, Že zásielku opakovane nemožno doručiť.
8.3 Zadeň doručenia zásielky zmluvnej stľane, ktorej bola adľesovaná sa povaŽuje takisto deň.

a) v ktoý ju táto zmluvná stľana odopľela pľijať,
b) ktoým mĺíľne uplynula odbemá lehota pľe jej vyzdvihnutie si na pošte ďebo
c) kedy bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poaniĺrnka, Že,.adresát sa odsťahoval",

,,adľesát je neznámy" alebo iná poznámka' ktoľá podľa poštového poľiadku znamená
nedoľučitel'nosť ásielky.

článok 9
Skončenie Dohody

9.l Dohoda sa uzatvára na dobu určitu v tľvaní 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti
Dohody.

9.2 Zm]uvné strany majú právo ukončiť účinnosť tejto Dohody písomnou dohodou'
9'3 Zmluvné shany majú pľávo odsfupiť od tejto Dohody z dôvodov upravených

v obchodnom zĺíkonníku.
9.4 objednávateľ má právo odstúpiť od tejto Dohody s Poskytovateľom aj ak:

9.4.1 bol na majetok Poskytovateľa vyhlásený konkuľz alebo bol zamietnuý návľh na
vyhlásenie konkuľzu pre nedostatok majetlcu,
9.4.2 zaslal Poskytovatel'ovi najmenej 2 písomné upozoľnenia, Že Poskytovateľ
neposkytuje plnenie podľa tejto Dohody ľiadne a včas počas tľvania zmluvného vďahu
podl'a pokynov a poŽiadaviek objednávateľa. objednávateľ má pľávo odstúpiť od Dohody
podl'a pľedchádzajúcej veý kedykolŤek po doľučení dľuhého písomného upozomenia
Poskytovateľovi, v ktorom budú pľesne popísané vady plnenia pľedmetu Dohody
Poskytovateľom.

9'5 Poskytovateľ má právo odstúpiť od tejto Dohody aj ak:



9.5'1 objednávateľ pľeukázateľnýnr spôsobom vyuŽíva sluŽby Poskytovatel'a vrozpore
s dobrymi mľavmi' pľotizákonným spôsobom' v rozpore s touto Dolrodou, v rozpore
s jednotliv'ými zmluvami o pľistúpení alebo takym spôsobom, ktoý mal alebo mohol
mať za následok zníženia kval ity sl uŽie b poskytovaných Poskytovateľom,

9.5.2 objednávateľ nedodržuje termíny plnenia svojiclr záväzkov napľiek doručenému
písomnému upozomeniu a poskytnutiu pľinreľanej dodatočnej lehoty na nápľavu.

9.6 Pľávne účinky odstúpenia od Dohody nastávajú dňonr doručenia písomného oznĺĺmenia
odstupujúcej stľany o odstúpení od Dohody spolu s uvedením dôvodov odstĺrpenia druhej

zmluvnej stľane'
9'7 Pľi odstúpení od tejto Dohody si zmluvné stľany nevľacajú doteľajšie plnenia, sú však

povinné vysporiadať vzáj omné záväzky'
9.8 Zmluvne stľany maiú pľál,o tuto Dohodu vypovedať jednostľanne bez uvedenia dôvodu'

Výpovedná lehota je 3 mesiace a začne plynúť prvym dňom kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola qýpoved'druhej zmluvnej strane doľučená.

9'9 V prípade predčasného ukončenia Dohody pľed uplynutím doby uvedenej v bode 9.1

odstupenímodtejtoDohodypodl'abodov9.3až9.7 a|eboqýpoveďorrpodľabodu9.8majú
zmluvné strany povinnosť vykonať vzájomné finančné vysporiadanie podľa bodu 9.ll
a uhĺadiť druhej zmluvnej strane škody spôsobené takýmto pľedčasným ukončením
zmluvného vďahu. V prípade výpovede tejto Dohody Zo strany objednávatel'a alebo
odstúpenia od tejto Dohody zo strany Poskytovateľa sa škodami na stľane Poskytovateľa
ľozumejú výlučne newátené investície do akciových zaľiadení, ktoré budú spočítané ako
znrluvné pokuty za pľedčasné ukončenie viazanosti akcioqých zariadeni v zmysle č1' 4
bodu 4.3' pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

9.1QUkončením platnosti a účinnosti tejto Dohody zanikajú súčasne všetky zmluvy o pľistúpení

uzatvoľené na jej základe. Zarlik tejto Dohody, či už uplynutím doby dohodnutej v bode
9.1 alebo pľed jej uplynutím, sa nedotýka platnosti a účinnosti ých ustanovení tejto

Dohody, ktoľé s ohľadom na svoju povahu majú pretrvať až do úplného vyľovnania
všetlqých náľokov vyptývajúcich z tejto Dohody (najmä ustanovenia o zmluvných
pokutách a vrátení osobitnej zľavy podľa bodu 3.7).

9.11V prípade zaniku tejto Dohody,čiuŽuplynutím doby dohodnutej v bode 9.l alebo pľed jej

uplynutím, je Poskytovateľ povinný po nevyhnutnú dobu poskytovať objednávateľovi
a novému opeľátoľovi všetku potľebnú súčinnosť za účelom prenesenia všetk'ých

telefónnych čísiel SIM kaľiet ľegistrovaných na objednávatel'a na nového operŕúoĺa. AŽ
do úplného ukončenia prenosu všetkých telefónnych čísiel na nového opeľátora je

Poskytovateľ povinný poskytovať objednávateľovi SluŽby na ziíklade tejto Dohody za

ýclr isých podrnienok ako boli dohodnuté v tejto Dohode a objednávateľ je povinný sa
poskytované Služby platiť Poskytovatel'ovi odmenu v zmysle čl. 5 tejto Dohody' Do 30

dní po ukončení poskytovania Služieb zo stľany Poskytovatel'a objednávateľovi v zrnysle
pľedchádzajúcej vety sú zrrrluvné stľany povinné vykonať vzájomné finančné
vysporiadanie.

čHnok 10
Záverešné ustanovenia

10.1 Dohoda je uzavÍetáa vykladá sa v súlade s právnym poriaclkom Slovenskej ľepubliky'
10.2 Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu zístupcami zmluvných stran

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovom sídle objednávateľa
www.sala.sk v súlade s $ 47a ods. 1 zákona č.4011964 Zb. občiansky zákonník v znení

neskoľších predpisov a so zĺíkonom č. zlll2000 Z. z. o slobodnom prístupe

k informáciám a o zlnene a doplnení niektoých zákonov v mení neskoršíclr pľedpisov.



l0.3 Zmluvné strany' sa zaväzujú vzájoIrrne sa intbrmovat' o aký'chkol'r'ek skutočnostiaclr.
ktore môŽu mat'vplyv na plnenie tejto Dolrod1.'.

10.4 Zmeny ďalebo dodatk1' k Dohode nrusia by't'l,ykonarré v súlade s platnou legislatĺvou
v písomnej tbmre a podpísané znrlur'ný'mi Stranami.

10.5 Dohoda. vrátane r,šetkých clokumetrtclv. ktore sa l' nej sponrínajú' pľedstavuje kompletnú
dohodu rnedzi zmluvnymi stľatrami v sťlvislosti s prednretom Dohody.

10.6 Dohoda je vyhotol'ená r'6 rovnopisoch vslovenskotrr jazyku. zktoľýc.h kaŽdý' je

považovarrý za oľigirrál. obieclnávatel' clostane št-'-ri rovnopisy a Posk.v-ttrvateľ dr'a

rovnopisy.
l0.7 Žiadna zo zmluvných stľán nie je opľávnetrá postúpiť túto Dohodu ako celok alebo

akúkoľvek jej časť bez predchádzajúceho písomneho sťrhlasu druhej zmltrvnej Stľany.

l0.8 Zmluvné stľany nie sťr opľár'nené na pľer'od sr'ojich pľál'apovinností. ktoľé ztejto
Dohody v1'plývajťr' na tľetiu osobtt bez pľedchádzajúceho písomného súhlasu druhej
zmluvnej stran)'.

l0.9 Zmluvné strany' v.v-hlasujú' Že sťl opľár'nene s predmekrm teito Dohody rrakladat'. zmlur'né
prejavy sú im dostatočne zrozunritel'ne a uľčité. ich zmluvná voľnosť nie je ničím
obmedzená a pľár,nv ťrkon je uľobený v predpísanej tbrme. na zrak čoho túto Dohodu
podpísali.

l 0. l0Neoddelitel'nú súčast' tĹjto Dohody tvoľia tieto pľílohy':

Prílohu č. I

Príloha č' 2
Príloha c'' 3
Prílohu č. J
Pľílohcl č. 5
Pľíloha č. 6

I'šeobecné ohc'hodné poclmienĺĺ, a Cenník služieh Poslq'tot'uĺeĺ'u podl'a
výs le dkov ve r e ĺ né ho o h s l urcivttľtiu
P l no tn o c e n.s tl: () pr e koltt u kt nú o s o b l t Obj e dn uľ uĺ e l'ct

Popis sIužhy ĺ''PS
ltĺaruúl pr e udm i ni s ĺľ dc i u s l už hy tr' P S pľ o s t r e ĺlní c' tl. tl ľtt In l e r ne ĺ u

Zmluvu o pristúpení -vzor
|iáĺ'rh nu pĺnenie kl'iĺérií

V Šďi aĺu ...ä,-é..?:((/ V Nove Zémky dňa 14.5.202l

Za objednávatel'a: Za Poskytĺlvatel'a:
I rl.
i

'\,

$.,
SlĺĺakTclekmla'
Lilalslĺá28
817 6A&athte+&"
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