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7mluva o poskytovaní verej ných služieb

uzavretá s súlade s ust. z. č. 351 lz011z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších
predpisov č. GEN2í 1028169001 (d'atej ako ,,Zm[uva")

Zmtuvné strany
Podnik
obchodné meno:

Slovanet, a.s.

Sídlo:

Záhradnícka 151,821 08 Bratislava

lčo:

35 954 612

Dlč:
lč optl:

sK2022059094

Zapísanýl

obchodný register okresného súdu Bratislava l' odd. Sa, vložka č. 3692/8

Zastúpený:

Mgr. Peter Gros, vedúci tímu KAM BA, na základe plnomocenstva

(ďale| len

2022055094

"Slovaneť')

Účastník

obchodné meno:

Mesto Šaľa

Sĺdlo/ Mlesto

Nám. Sv. Trojice 'ĺ953/7 9zz1s Šaľa

lčo:
olč:
telefón:
e-mail:

podnlkanla:

00306185
2o2'lo24o49
+421 31 77o 59 81

primator@sala.sk

V mene ktorého koná/Zastúpený: Mgr. Jozef Belický
(ďalej len

"Účastník")
(Slovanet a Účaslník ďalej spolu len

"Zmluvné

straný')

- primátor

z
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l. Predmet Zmluvy
.l

.1

1.7
1.3

Predmetom tejto Zmluvy je poskytovanie elektronickej komunikačnej sluŽby špecifikovanej v tejto Zmluve a 'iej prĺlohách za podmienok a
spÔsobom uvedeným v tejto Zmluve a jej prílohách.
SIovanet sa zaväzuje poskytovat' Učastnĺkovielektronickú komunikačnúsluŽbu alebo elektronické komunikačnésluŽby podl'a SpeciÍikácie
sluŽby uvedenej v prílohách tejto Zmluvy (d'ale.i ako ,,SluŽba'') a Účastník sa zaväzuje platit'za poskytovanie SluŽby dojednanÚ cenu.
Poskytovanie jednotlivej SluŽby za dojednanú cenu podl'a prísluŠnejŠpeciÍikácie Služby uvedenej v prílohe tejto Zmluvy predstavuje
samostatný a oddelitel'ný predmet tejto Zmluvy. Pokial' je poskytovaných SluŽieb viac, kaŽdá SluŽba predstavuje čiastočný'samostatný a
oddelitel'ný predmet tejto Zmluvy.

ll. Cena Služby

7'1
7.z

Cena SluŽby bola určená dohodou Zmluvných strán Vo Výške uvedenej v príslušnej Špecifikácii SluŽby. Cena SluŽby pozostáva zo
Zriad'ovacieho poplatku Služby, Pravidelného poplatku za SluŽbu a d'alších poplatkov podl'a dohody Zmluvných strán (d'alej len 'cena
SluŽby").

PrípadnénevyuŽívanie SluŽby poskytovanej Účastníkovi na základe tejto Zmluvy nemá vplyv na povinnosť Účastníka uhrádzat'cenu
Služby podĺ'a tejto Zmluvy.

lll. Doba trvania Zmluvy
3.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú,a to do dňa ukončenia poskýovania poslednej SluŽby Účastníkovi na základe tejto Zmluvy'
3.2 Ak Slovanet poskýuje ÚčastnÍkovĺnazáklade tejto Zmluvy niekol'ko SluŽieb, Ukončenie poskytovanĺa niektorej zo sluŽieb má povahu
čiastočnéhoukončenia tejto Zmluvy len v rozsahu ukončovane'j Služby.

lV. Sankcie
Ak Účastník porušípovinnosť riadne a včas uhrádzať Cenu SluŽby a dostane sa do omeškania s úhradou aspoň dvoch po sebe

4.1

nasledujúcich Cien SluŽby, vznikne Slovanetu právo na zaplatenie zmluvnej pokuty. Výška zmluvnej pokuty bude vypočítanáako násobok
počtu mesiacov dohodnutej Doby viazanosti SluŽby a sumy Pravidelného poplatku za SluŽbu bez DPH, zníženýo súčetPravidelných
poplatkov za Službu bez DPH ýakturovaných Účastníkovi do ukončenia poskytovania SluŽby inak ako dohodou Zmluvných strán.

Vzorec v1ipočtu zmluvnej pokuty:
[počet mesiacov Doby viazanosti x Pravidelný poplatok za SluŽbu bez DPH] _ suma všetkých Pravidelných poplatkov za Službu bez DPH
vyfakturovaných Učastnĺkovido ukončenia poskýovania SluŽby = výška zmluvnej pokuty.

Nárok na zmluvnú pokutu podl'a tohto bodu nerzniká v prípade SluŽby poskýovanej bez dojednanej Doby viazanosti.

4'z

Zmluvné strany sa dohodli, Že v prípade omeškania Účastníka s úhradou Ceny SluŽby |e Účastník povinný zaplatiť Slovanetu Úroky z
omeškania vo uj'ške 0,05% denne z neuhradenej Sumy za každý začatý deň omeškania.

V. Práva a povinnosti

5.'ĺ Slovanet.je oprávnený poveriťvykonaním niektoých činnostípodl'a tejto Zmluvy inú odborne spôsobilú osobu.
5.2 Učastníkje povinný umoŽniť Slovanetu včasný a ĺiadny prístup na miesto poskytovania SluŽby a poskytnúť mu Všetku potrebnú súčinnosť

5.3

5.4
5.5

5.ó

5.7
5.8

5.9

pri plnenĺ tejto Zmluvy. Počas doby omeškania Učastníka S poskýnutím súčinnostialebo splnením svojich povinností nie je slovanet V
omeškanĺ so splnením povinností podl'a te.jto Zmluvy.
Ak Účastník neuhradí Cenu SluŽby ani do 30 dní odo dňa splatnosti Ceny SluŽby, Slovanetje oprávnený prerušit'poskytovanie SluŽby, a
to aŽ do úplnéhozaplatenia Ceny SluŽby. PreruŠenímposkýovania SluŽieb nie je dotknuté právo Slovanetu poŽadovať zaplatenie ceny
SluŽby.
Ak niektorá Zmluvná strana porušíprávnu povinnosť a spôsobí tým druhej strane škodu' je povinná ju nahradiť. Zmluvné strany sa dohodli,
Že si budú nahrádzať len skutočnú(priamu) škodu, nie ušlý zisk.
Slovanet zodpovedá za škodu vzniknutú porušením povinnosti Slovanetu poskytovat'SluŽbu v rozsahu a kvalite podl'a tejto Zmluvy len v
prípade, ak porušenie povinnosti zavinil, pričom jeho povinnosť na náhradu škody je obmedzená na povinnosť vrátiť Účastníkovi pomernú
časťCeny Služby za čas neposkýovania Služby v rozsahu a kvalite podl'a tejto Zmĺuvy, pre tento prípad sa neuplatní druhá veta bodu 5.4
Zmluvy.
Slovanet nezodpovedá za neposkýovanie SluŽby v rozsahu a kvalite podl'a tejto Zmluvy alebo za pĺípadnÚ škodu tým spôsobenÚ, ak k
nemu z dÔjde z dôvodov vylučujúcichzodpovednosť podľa $ 374 obchodného zákonníka, alebo preto, Že Učastníkzasiahol do zariadenia
Slovanetu prenechaného Učastníkovido dočasnéhouŽívania na účelyposkytovania SluŽby alebo umoŽnil takýto zásah tretej osobe.
Zmluvné strany sa zaväzujÚ, Že zachovajú mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktoých sa dozvedia pri plnení tejto Zmluvy.
Slovanet je oprávnený jednostranne započítavaťproti všetkým splatným pohl'adávkam Účastníka na základe te1to Zmluvy Všetky svoje
pohl'adávky voči Učastníkovi vzniknuté v súvislosti s touto Zmluvou. Slovanet je rovnako oprávnený postúpiťsvoje pohľadávky voči
Účastníkovi z tejto Zmluvy na tretiu osobu. Účastnĺk nie je oprávnený jednostranne započítaťproti pohl'adáVke Slovanetu rrzniknutej na
základe tejto Zmluvy akúkol'vek svoju pohl'adávku voči Slovanetu a nie je oprávnený bez predchádzajúceho pÍsomného súhlasu Slovanetu
postúpiť svoju pohľadávku voči Slovanetu na základe tejto Zmluvy na tretiu osobu.
Špecifikácia SluŽby môŽe určiťobsah a rozsah spracúvania osobných údajov. Zmluvné strany si pre účelyplnenia tejto zmluvy poskytujú
osobné úda'je záStupcov zmluvných strán, vrátane štatutárnych zástupcov a zamestnancov (ak je aplikovatel'né) (ďalej len ,,dotknuté
g-S!by"). Zbierané a spracovávané osobné Údaje sú profesijné (pracovné údaje) a ide najmä o meno' priezvisko, osobné číslo'Íunkciu' email, teleÍónne čÍslo'poštová adresa, a to v súlade s $ 78 ods' 3 zákona č. 18l2o18 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
nĺektoých zákonov' Na Účely tejto zmluvy v rámci spracovania osobných údajov Vystupujú Slovanet a Učastník ako samostatní
prevádzkovatelia v zmysle platných právnych predpisov v ob|asti ochrany osobných údajov. Zmluvné strany sÚ povinné plniť povinnosti
prevádzkovateľa, ktoré vyplývajú z platných právnych predpisov oblasti ochrany osobných údajov. Ak pri plnení tejto zmluvy zmluvná strana
poskytne druhej zmluvnej strane osobné údaje dotknutých osôb, zmluvná strana, ktorá obdžala osobné údaje sa zaväzuje chrániť
spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neopráVneným prístupom, poskytnutím alebo zverejnením,

slova net.s k/bizn is

óslouaĺlet

Zmluva čísl'o:GEN2ĺ 1oz8169001

3/4

ako aj pred akýmikol'vek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania, pričom na tento účelprijme pĺimerané technické, organizačné a

personálne opatrenia. Zmluvné strany sú oprávnené spracúvaťinformácie obsahujúce osobné Údaje dotknutých osôb len na účel,na ktoý
boli údaje podl'a tejto zmluvy poskytnuté a len počas doby nevyhnutnej na napĺnenie tohto účelu.Zmluvné strany si sú vedomé' Že osobné
Údaje nemôŽu byt spracÚvané na žiadny iný účelako je úče|ich poskytnutia v súlade s touto zmluvou. Zmluvné strany Sa ďalq zaväzujú
neposkytovat'osobné Údaje dotknutých osÔb nad rozsah a obsah, ktoýje nevyhnutný na dosiahnutie riadneho a efektĺvneho plnenia tejto
zmluvy. Zmluvná strana môŽe spracúvat'poskytnuté osobné údaje dotknutých osôb druhej zmluvnej strany prostredníctvom trete.j osoby
|en na základe predchádza'júceho písomnéhosúhlasu tejto druhej zmluvne.j strany, a to s výnimkou spracÚvania informácií prostredníctvom
právnych zástupcov a daňových alebo účtovnýchporadcov zmluvných strán. Zásady spracúvania osobných údajov Slovanetom sú
zverejnené na slránke www.slovanet.sk sekcii ochrana osobných údajov. UčastnÍksúhlasí, aby osobné údaje zamestnanca boli pouŽité
pre marketingové účelypo dobu 3 rokov odo dňa ukončenia poslednej zo SluŽieb poskytovaných na základe tejto Zmluvy. Súhlas podl'a
predchádzajúcej vety môŽe Účastník kedykol'vek odvolat' alebo zmeniť.

Vl. Ukončenie Služby

6.1

Poskytovanie jednotlivých Služieb možno ukončiť:

a'
b.
c.

d.
6.2
6.3

6.4

Dojednanie Doby viazanosti SluŽby v Špecifikácii SluŽby predstavuje dojednanie Zmluvných strán o poskytovanĺ takej SluŽby na dobu
určitú.Zmluvné Strany sa dohodli, Že počas Doby viazanosti Zmluvné strany nie sú oprávnené vypovedať poskytovanie SluŽby.
V prípade, Že sa Zmluvné strany v Špecifikácii dohodli na poskytovaníSluŽby bez určenia minimálnej doby poskytovania SluŽby, sú Zmluvné
strany oprávnené vypovedať túto SluŽbu kedykol'vek počas poskytovania SluŽby. Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac a začĺna
plynúťprvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujÚceho po mesiaci, V ktorom bola ul'poveď poskýovania SluŽby doručená druhej
Zmluvnej strane.
Účastník mÔŽe odstúpiť od poskŕovania SluŽby, ak:

a.
b.

c'
d.
6.5

b.

c.

d.
e.

f.
g.
h'
i.

6.7
6.8

mu Slovanet oznámi podstatnú zmenu zmluvných podmienok poskytovania SluŽby najmenej jeden mesiac vopred a Účastnĺk tÚto
zmenu neakceptuje; v tomto prípade môže Učastník odstúpiť od poskýovania SluŽby najneskôr do jedného mesiaca od oznámenia

podstatnej zmeny,
mu Slovanet neoznámil podstatnú zmenu zmluvných podmienok poskytovania SluŽby najmenej jeden mesiac vopred; V tomto prípade
mÔŽe Učastníkod poskytovania SluŽby odstúpiť do jedného mesiaca odkedy sa o zmene dozvedel, na'jneskÔr však do troch mesiacov
od účinnosti podstatnej zmeny,
Slovanet ani po opakovanej uznanej reklamácii neposkýuje SluŽbu podl'a Zmluvy alebo ju neposkytuje V stanovenej kvalite; V tomto
pĺípade môže Účastník od poskýovania SluŽby odstúpiťdo jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia o uznaní opätovnej
reklamácie a ak porušenie povinnosti stále pretrváVa,
Slovanet neoznámi uy'sledok prešetrenia reklamácie v lehotách uvedených v Reklamačnom poriadku; v tomto prípade môŽe Učastnĺk
od poskytovania Služby odstúpit' do jedného mesiaca odo dňa uplynutia lehoty na oznámenie ýsledku Vybavenia reklamácie.

Slovanet môŽe odstúpiť od Zmluvy:

a.

6.6

dohodou Zmluvných strán
ýpoveďou poskytovania S|uŽby podl'a bodu 6.3 Zmluvy
odstúpením od Zmluvy podl'a bodu 6'5 Zmluvy
odstúpením od poskýovania SluŽby podl'a bodu 6.4 alebo bodu 6'6 Zmluvy

ak Účastník opakovane neoprávnene zasiahne do zariadenia vere.jnej siete alebo takýto zásah umoŽní tretej osobe, hoci aj z
nedbanlivosti,

ak Účastník nezaplatí Cenu SluŽby ani do 45 dní odo dňa jej splatnosti,

ak Účastník pripojí na verejnú siet'zariadenie, ktoré nespÍňa poŽiadavky príslušnýchprávnych predpisov, alebo pouŽíva takéto

zariadenie V rozpore so schválenými podmienkami a ani na VýzVu Slovanetu ho neodpojÍ,
ak Učastníkopakovane pouŽĺje poskytovanú SluŽbu spÔsobom, ktoý znemožňuje Slovanetu kontrolu jej pouŽívania,
ak Učastníkopakovane porušípodmienky tejto Zmluvy'
ak Učastnĺkuviedol v Zmluve údaje, ktoré sa dodatočne ukážu ako nepravdivé,
ak nemôŽe SluŽbu poskýovať v dohodnutom rozsahu alebo kvalite z dôvodov technicke.j neuskutočnitel'nosti poskytovania SluŽby'
z dôvodu modernizácie verejnej služby, s ktorou je spojené ukončenie poskytovania SluŽby; v tomto prípade je povinný spolu s
oznámením o odstúpení od Zmluvy doručit'Účastníkovi ponuku na poskytovanie inej' technicky a cenovo blízkej verejne| sluŽby s jej
zvýhodneným zriadením,
ak je Účastník insolventný, najmä ak Účastník vstÚpil do likvidácie, aĺebo na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, alebo bola súdom
povolená reštrukturalizácia alebo bol zamietnutý konkua pre nedostatok majetku alebo bola uvalená nÚtená správa alebo nariadená
daňová alebo iná exekúcia.

V prÍpade, Že sa dÔvod odstúpenia podl'a bodu 6.5 Zmluvy týka iba niektore1 z poskytovaných SluŽieb, je Slovanet tieŽ opráVnený odstúpiť
len od poskýovania tej SluŽby, ktorá je priamo dotknutá dôvodom odstúpenia alebo ktorej poskytovanie nie je možnétechnicky oddeliť od

SluŽby' ktorej sa dÔvod odstúpenia priamo dotýka.
Ukončením niektore.| SluŽby podl'a bodu Vl. Zmluvy nie je dotknuté poskytovanie ostatných SluŽieb na základe tejto Zmluvy. Pre vylúčenie
pochybnosti Zm|uvné strany rnýslovne uvádzajú, Že ukončenie poskytovania jednotlive.| SluŽby má za následok iba čiastočnéukončenie
tejto zmluvy' len v rozsahu ukončovane.j Služby'
Ukončením všetkých poskytovaných Služieb dochádza k ukončeniu ce|ej Zmluvy.
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Vl!. Záverečnéustanovenia

ĺ

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosťdňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami. Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie Zmluvy,
je táto účinnádňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Učastníksa zaväzuje, Že bez zbytočného
odkladu, najneskôr v lehote 7 (sedem) dnÍ po zverejnení zmluvy vydá o tom slovanetu písomnépotvrdenie.
7
Táto Zmluúa je Vyhotovená V dvoch iovnopisoch, jáden rovnopis pre potreby Slovanetu' jeden rovnopis pre potreby ÚčastnÍka.
7
Neoddeliteľnou súčastbutejto Zmluvy sú jej prílohy podľa bodu 7.7. Zmluvy' V prípade rozporu medzi znením tejto ?mluvy a jej prílohami
alebo v prÍpade rozporu medzi jej prílohami, majú prednosť ustanovenia v tomto poradí: 1. ustanovenia príslušnej Specifikácĺe SluŽby 2.
ustanovenia tejto Zmluvy' 3. ustanovenia prÍslušných Všeobecných podmienok.
7
V prípade, Že sa Zmluvné strany počas tÍVania tejto Zmluvy dohodnú na poskýovaní SluŽby' ktorá nie je uvedená v špeciÍikáciách služby
podľa bodu 7.7 tejto zmluvy (ďalej ako
sluŽba") platí, Že Zmluvné strany sa dohodli' Že poskýovanie Novej sluŽby rozširuje predmet
',Nová
tejto Zmluvy a dňom podpísania Špecifikácie Novej sluŽby oboma Zmluvnými stranami sa Špecifikácia Novej sluŽby a príslušnéVšeobecné
podmienky Novej sluŽby stávajú neoddelitelhou súčasťoutejto zmluvy.
7
Zmluvné strany vyhlasujú' Že sa pred podpisom tejto Zmluvy oboznámĺlĺ s celým jej znením vrátane všetkých jej príloh' tomuto zneniu v
plnom rozsahu porozumeli a vyhlasujú, Že obsahuje ich slobodnú, vážnu a určitú vôľu a zaväzujúsa ju v takomto znení dodžiavať. Učastník
podpisom tejto Zmluvy zároveň pofurdzuje prevzatie Zmluvy a všetkých príloh Zmluvy.
7.6 Zmluvné vďahy rnj'slovne neupravené touto Zmluvou sa spravujú ustanoveniami zák' č.351l20'l1 Z. z. o elektronických komunikáciách v
znenÍ neskorších predpisov a obchodného zákonníka.
7.

'2
'3
'4

'5

7.7

Prílohy zmluvy:

.

Špecifikácia sluŽbyWST21102816900'1

r
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Zmluva č.: GEN211028169001 Špecifikácia č.: WST2íĺ028í69001

špecifikácia Stužby lora: LlNK t Waste

č.: WST2ĺ 1078169001

k Zmluve o poskytovaníverejných stužieb č.: GEN2í 102816900í (d'atej len,,špecĺfikácia")

l. Predmet Špecifikácie

1.1
1.2
1.3

Predmetom Špeciíikácieje dohoda o podmienkach poskytovania sluŽby lora:LlNK| Waste Slovanetom Účastníkovi (d'alej ako ,,SluŽba").
SluŽbou sa rozumie poskytnutie a prevádzkovanie zariadení - senzorov, nevyhnutných na poskytovanie sluŽby (d'ale.i len ,,Zariadenia"),
weboul'ch aplikácií Sensoneo WebAdmin, Sensoneo Advanced Analytics a Sensoneo Route optimisation lntelligence (d'alej len
,,Aplikácie"), ktoré sú bliŽšie špecifikované v bode lV. tejto Špecifikácie (d'alej ako ,'SluŽba"), na základe osobitného zmluvného vzťahu medzi
Slovanetom a spoločnosťouSensoneo, j.s.a. so sídlom Kollarová3,821 03 Bratislava (d'alej ako,,Dodávatel"').
SÚčast'ou SluŽby je poskytnutie časovo neobmedzeného pripojenia zariadenĺ špeciÍ'ikovaných v bode 4.2. tejto ŠpeciÍikáciedo loT siete
LoRaWAN Sĺovanetu, v súlade s technickou špecifikáciou siete, bliŽšie špecifikovanou v bode lV tejto Špecifikácie.

ll. Doba poskytovania Služby

2'1

Slovanet sa zaväzuje poskytovat' SluŽbu a Účastníkuhrádzať za jej poskýovanie dojednanú cenu počas doby 36 mesiacov odo dňa
zriadenia SluŽby (d'alej ako,,Doba viazanosti"). Ak sa strany nedohodnú inak, po uplynutí Doby viazanosti je SluŽba poskýovaná bez Doby
viazanosti.

lll. Miesto poskytovania SluŽby

3.'ĺ SluŽbu
3.2

môŽe Účastnĺk vyuŽívaťlen v geografickej oblasti pokýej rádiov'j'm signálom verejnej LoRaWAN siete slovanetu' prÍpadne v
oblasti, v ktorej Slovanet poskytuje Službu na zákĺade dohody prostredníctvom verejnej siete iného podniku.
Umiestnenie konkrétnych typov zariadení pre jednotlivé kontajnerové stojiská je evidované v aplikácii Sensoneo WebAdmin.

lV. Technická špecifikácia 5luŽby

4.1

SluŽba zahŕňa:

4.1.1 lnštaláciuhardvérovéhoWbavenia,ZaĺiadenÍvrozsahunevyhnutnomnariadneposkytovanieSlužbyvmiestejej
v článku lll'
4.1 .1 .1 Typy senzorov:

TYPSETiEORU

poskýovaniauvedenom

FUT{KCIONALITA

SnímačSingleSensor predstavuje zariadenie schopné kontrolovať úroveň naplnenia rôznych typov

Sensoneo SingleSensor V3

4.1
4.1

kontajnerov s rôznym typom odpadu do hĺbky 255 cm' Meranie je uskutočňované prostredníctvom jedného
ultrazvukového lúča,ktoý v pravidelných intervaloch s|eduje hĺbku zberne! nádoby, do ktorej je snímač
inštalovaný. SnímačSingle Sensor môŽe fungovať v siet'ach LoRa, S|gFox, alebo aj v reŽime GsM MESH
ako ''slave'' pre DoubleSensor (nie však ako samostatný senzor v reŽime GSM). Snímačokrem kontroly hĺbky
poskytuje aj alarm v prípade náklonu, alebo poŽiaru. Snímačjenapájaný batériami s dlhou Životnosťou, ktoré
zasielajú do systému informáciu o ich kapacite. Snímačmá robustnú vodeodolnú konštrukciu, odolnú nárazu,
ktorá zároveň umoŽňuje jednoduchú inštaláciu do zberných nádob.

.2 Zriadenie klientských prístupov k softvérovému vybaveniu,
Aplikácie definovanej v bode 4''t.2.1'

.2.1

v rozsahu nevyhnutnom na riadne poskytovanie SluŽby podl'a príslušnej

Aplikácie' ktoré sú sÚčasťou poskytovanej sluŽby:

APLlKÁclA

Sensoneo WebAdmin

FUNKclotlALĺTA
Aplikácia je dostupná prostredníctvom webového rozhrania na adrese httD://prodadmin.Sensoneo.com/ a
umožňuje konfigurovať nastavenia, monitorovať a komplexne riadiť odpad prostredníctvom prehl'adných
grafov, tabuliek a máp.

4.1.3 Využívanie siete LoRaWAN s nasledujúcimi parametrami:

stovan et. sk/bizn is
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Počet kaná]ov

10

Veľkost'správy

256 Bytov

Prenosové pásmo Up

125t25O

Prenosové pásmo Down

125

Prenosová Úchlosť

250bps

Frekvencia ISM

867-869MHz (ETSI)

Počet správ za deň

neobmedzený

Vysielací výkon

25mW l+'ĺ4dBm

Zabezpečenle

šifrovanie AES128

kqz

k{z
-

5Okbps

Uvedené parametre siete LoRaWAN nie sú záväzné a ich zmena je vyhradená' slovanet nezaručuje bezpodmienečné dosahovanie úrovne

parametrov.

4.2

Parametre sĺuŽby lora:LlNK IWaste

PARAl'l EľRE sLtE|B LoRA:L!NK
Sensoneo - SingleSensor V3
Sensoneo - DoubleSensor
Sensoneo - McroSensor
Sensoneo - QuatroSensor
Aplikácia Sensoneo WebAdnin
Aplikácia Advanced Anaýtics
Aplikácia Route optirŤisation htelligence

@

ĺ )[.:.

stovan et.sk/bizn is
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Zmtuva č.: GEN21

V. Cena Služby a platobné podmienky

5.1

Zriadbvacie poplatky SluŽby

lora:LlNK

I

WASTE- zriaďovací poplatok

zHAĎoVAclE PoPLAT1ť sLuŽBY sPoLU

0,00 €

0'00 €

0,00 €

0'00 €

10'80 €

12.96 €

47'88 €

57

58'68 €

70,42 €

5'2

Pravidelné poplatky za Službu (fakturácia jeden krát ročne)
5.2.1 cena za 'ĺks

loľa:LlNK IWASTE

- pripojenie do siete

lora:LlNK

- mesačný paušál 1ks ročne

I

WASTE

1ks - ročne

PMV|DELNÉ RočNÉPoPLATKY zA SLUŽBU sPoLU

'46

€

5.2.1 cena spolu

NÄzov PRoDUKÍu

cEtKovo v €

cElxovo

BEZ DPH

S DPH

v€

lora:LlNK IWASTE - pripojenie do siete í9ks - ľočne

205'20 €

WASTE - mesačný paušál 19ks

909'72 €

1 091'66

€

1114,92€

ĺ 337'90
€

lora:LlNK

I

-

ročne

PRAVIDELNÉ RoČNÉPoPLATKY zA sLUŽBu sPoLU

5'3

246,24€

osobitné poplatky

cELKovo v

cELKovo v €

NAZOV

BEZ DPH

obnovenie pos kytovania SluŽby
Servisné práce

-

každázačatáhodina

€

S DPH

8'40 €

10.08 €

30'00 €

36'00 €

Montáž náhradného zariadenia - inštalačnépráce

41,67

€

50'00 €

Výmena batéľiísenzora - inštalačnépráce a materiál

41,67 €

50.00 €

5'4

Zariadenia(nájomné)

cELKovo v €

cELKovo v €

ľÁzov

BEZ DPH

S DPH

0'00 €

5.5

0'00 €

V prípade, Že Účastník počas poskytovania sluŽby poŽiada písomne, alebo elektronicky prostredníctvom emailu prípadne tiketovacieho
systému Slovanetu o nauýšenie počtu zariadení, alebo počtu uŽívatel'ských prĺstupov podľa jednotliých aplikáciĺ budú tieto za obdobie
poskytovania sluŽby fakturované na základe nasledu.jÚcich jednotkot47ch cien:

a)('ĺ

a
!:!
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Sensoneo

-

SingleSensor V3

Sensoneo

-

WMS

5'6
5.7
5.8
5.9

159.00 €

190'80 €

3'99 €

4.79 €

Účastník je povinný uhrádzat'Cenu SluŽby na základe faktúry Vystavenej Slovanetom. Dňom uhradenia Ceny SluŽby je deň iej pripísania
na účetSlovanetu'
Zúčtovacímobdobím je rok (d'alej len ,,Zúčtovacie obdobie").
Zmluvné strany sa dohodli na vystavovaní písomnej faktúry za SluŽbu .
Faktúra bude splatná do 30 dní od jej vystavenia'

Vl. Zriadenie Služby

6.'ĺ Slovanet
6.2

6.3
6.4
6.5

sa zaväzuje zrladiť a poskytovať Účastníkovi SluŽbu v zmysle a rozsahu podl'a tejto Špecifikácie. Slovanet sa zaväzuje zriadiť
SluŽbu do 45 pracovných dní odo dňa podpisu tejto Špecifikácie oboma Zmluvnými stranami ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
Nedodžanie tejto lehoty spôsobené Účastníkom nemáza následok porušenie zo strany Slovanetu.
Zriadenie SluŽby predstavuje inštaláciu hardvérovéhoa softvérového vybavenia v rozsahu nevyhnutnom na riadne zriadenie a fungovanie
SluŽby a odoslanie prístupových údajov pre klientský prístup na zvolený kontaktný e-mail ÚčastnÍka.
Účastník je povinný poskytnúť slovanetu všetku potrebnú súčinnosťk zriadeniu SluŽby, najmä, ak je to potrebné, zabezpečiť prístup
Slovanetu alebo Dodávateľa k miestu zriadenia SluŽby, zabezpečiťvšetky potrebné súhlasy k zriadeniu SluŽby, poskytnúť všetky relevantné
informácie k zriadeniu Služby, zúčastniťsa prevzatia zriadenej SluŽby. Slovanet je povinný odo\rzdanie SluŽby potvrdiť zaslanÍm
odoyzdávacieho a preberacieho protokolu.
Účastník zabezpečí zamestnancom Slovanetu alebo DodáVateľa pri vr/kone činnosti podľa tejto Špecifikácie podmienky zodpovedajúce
predpisom o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci a iným relevantným všeobecne záväzným právnym predpisom.
V prípade, Že zriadenie SluŽby S|ovanetom je podmienené odovzdaním prístupového okruhu do prevádzky tretími osobami alebo
poskytnutím inej nevyhnutnej súčinnostina zriadenie SluŽby zo strany tretích osôb, začínalehota na zriadenie SluŽby v zmysle bode 6.3
Specifikácie plynúťodo dňa odovzdania prístupovéhookruhu do prevádzky alebo poskytnutia inej nevyhnutne.i súčinnostizo strany tretej
osoby.

V!l. Práva a povinnosti zmluvných strán

7.1
7

.2

7.3
7.4
7.5
7.6

7.7

7'8

Účastník podpisom tejto špeciÍikácie vyhlasuje, že sa oboznámil, sÚhlasí azaväzuje sa rešpektovať licenčnépodmienky poskytovania a
podmienkami pouŽívania sluŽieb Sensoneo (uvádzané tieŽ ako Terms and Conditions), definovanými Dodávateľom, uvedenými na adrese
http://www.sensoneo'com . Tieto podmienky tvoria neoddelitel'nÚ sÚčasť tejto Špecifikácie.
Účastník sa zaväzuje využívaťSluŽbu v súlade so Zmluvou o poskýovanĺ verejných sluŽieb č. GEN2íí 028169001 ' a touto Špecifikáciou,
s pokynmi Slovanetu a v súlade všeobecne záväznýmĺ právnymi predpismi Slovenskej republiky, a výlučne spôsobom a na účely,na ktoľé
je SluŽba určená.
Slovanet nezodpovedá za obsah zozbieraných' uloŽených a zálohovaných dát, súvisiacich s poskytovaním SluŽby ako ani za akúkol'vek
Stratu týchto dát, ku ktorej došlo bezzavinenia Slovanetu. Slovanet nezodpovedá za spÔsob vyuŽívania SluŽby, ani za škodu, ktorú Účastník
spôsobí tretím osobám v súvislosti s poskýovanou Službou.
Účastník v plnom rozsahu zodpovedá za prípadnéporušenie práv k predmetom duševného vlastníctva, ktoré sÚ poskytnuté Účastníkovi v
rámci SluŽby alebo inak súvisia s využívanímSlužby.
Účastník berie na Vedomie, Že Aplikácie sú duševným vlastnÍctvom Dodávatel'a, a zaväzuje sa uŽívať ich rnýlučne V rozsahu tejto
Špecifikácie a poskytnúť prístup k Ap|ikácii len nevyhnutnému počtu zamestnancov. Účastník nemôŽe vyhotovovať kópie Aplikácie.
V prípade ak počas poskytovania SluŽby dôjde ku spľacúvaniu osobných údajov fyzických osôb, ich spracúvanie Slovanetom sa riadi
Podmienkami spracúvania osobných údajov v spoločnosti Slovanet, a.s. zverejnenými na stránke Www.slovanet.net v sekcii ochrana
osobných Údajov Účastník je povinný oboznámiť fyzické osoby, ktoých osobné úda.ie poskytol Slovanetu v sÚvislosti s uzavretím te.jto
ŠpeciÍikácieo podmienkach spracúVania osobných údajov podl'a predchádzajúcej vety'
Účastník je povinný zabezpečiťochranu prístuporných údajov k Službe a dälšíchcitliých informácií poskytnutých mu zo strany Slovanetu
V súvislosti s poskytovaním sluŽby a na svoje nákĺady a zodpovednosť zabezpečiť a prijať prĺmerané opatrenia na predchádzanie škodám
vzniknutých zneužitímprÍstupo\^ich údajov k SluŽbe a d'alších citlirnl'ch informácií. Akýkol'vek únik prístupových údajov je Účastník povinný
okamŽite nahlásiť Slovanetu.
Slovanet alebo Dodávatel' je oprávnený prerušiťalebo obmedziť poskŕovanie SluŽby na nevyhnutne dlhú dobu za účelomvykonania
plánovanej kontroly, údžby,opravy, zmeny nastavenia alebo aktualizácie hardvérového alebo softvérovéhovybavenia, prostredníctvom
ktoých sa Služba poskytuje.
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7.9

Slovanet alebo Dodávatel' je oprávnený prerušit'alebo obmedzit' poskytovanie Služby na nevyhnutne dlhú dobu, akje.iej poskýovanie
znemoŽnené alebo obmedzené neodvrátitel'nou udalosťou, ktorú nebolo možnépredvídat'alebo |ej zabránit'.

7.1o ÚčastníkbudebezodkladneinformovaťSlovanetovšetkýchskutočnostiach,ktorémôŽumaťvplyvnariadneavčasnéposkytovanieS|uŽby

zo strany Slovanetu, najmä čo sa týka íungovania alebo porúch hardveru, v ktorom je nainštalovaná Aplikácia.
zaväzu)e poskytnút'slovanetu všetky informácie, prĺstupy a technickú dokumentáciu k hardvéru a lT prostrediu Účastníka,
potrebné pre plnenie predmetu tejto ŠpeciÍikácie.Účastník sa d'alej zaväzu1e pripravit'technické podmienky podl'a požiadaviek Slovanetu,
zasielaných písomne alebo elektronicky.

7'1'ĺ Účastník sa

7.12 ÚčastníkjepovinnýkedykolvekpočastrvaniaposkýovaniaSluŽbypodl'atejtošpeciÍikácieumoŽnit'slovanetu,aleboDodávatel'ovi

7.13

riadny
a včasný prístup do všetkých miest poskytovania Služby, v ktoých mu Slovanet poskytuje Služby, za účelomaktualizácie, upgradu, údžby
alebo opravy Aplikácie. Ak to bude potrebné a Slovanet o to poŽĺada, Účastnĺk umoŽní prístup Slovanetu, alebo Dodávatel'ovi aj mimo
pracovnej doby a v dňoch pracovného pokoja.
Slovanet oznámi ÚčastnÍkovi potrebu prístupu do konkrétnych miest poskytovania SluŽby najneskôr 24hodÍn predtým ako má Účastník
konkrétne miesta sprístupniť. V oznámení Slovanet špeciÍikujemiesta poskytovania SluŽby, do ktoých poŽaduje prístup, za akým účelom

a na aký dlhý čas ako aj moŽný zásah do fungovania prevádzky Účastníka. Slovanet obmedzí Íungovanie prevádzky Účastníka len v
potrebnom rozsahu.

7.14 Slovanet a Dodávatel'si vyhradzujú právo rozširovať funkcionalitu Aplikácií a meniť uŽívatel'ské rozhranie'

Vlll. obchodné tajomstvo a mlčanlivost'

8.'ĺ

8.2

8.3

8'4
8.5
8'6

lnÍormácie akejkol'vek povahy, ktoré Slovanet poskytne alebo sprístupní v akejkolVek podobe a foĺme, či uŽ v písomnej, vizuálnej,
elektronickej či ústne prezentovanej, Účastnĺkovi a jeho zástupcom, zamestnancom alebo ním uróeným osobám (d'alej len ,,oprávnené
osoby Účastníka") v súvislosti s poskytovaním SluŽby alebo s Aplikáciou' ktoré nie sÚ verejne prístupné alebo sa nestanú vere.jne
dostupnými potom, predstavujú know-how, dôvernú informáciu slovanetu a DodáVatel'a v zmysle $ 271 obchodného zákonníka a/alebo
obchodné tajomstvo v zmysle $ 'ĺ7 obchodného zákonníka (d'alej len
informácie").
'DÔverné
lnformácie akejkol'vek povahy, ktoré Účastník poskytne alebo sprĺstupní v akejkol'vek podobe a forme, či uŽ v písomnej, vizuálnej,
elektronickej či ústne prezentovanej, Slovanetu, Dodávatel'ovi a ich zástupcom, zamestnancom alebo nimi určeným osobám v súvisĺostis
poskýovaním SluŽieb' ktoré nie sú verejne prístupnéalebo sa nestanú verejne dostupnými potom, najmä informácie o zákazníkoch a ich
osobných údajoch, predstavujú know-how alebo dôvernú informáciu Účastníka v zmysle $ 271 obchodného zákonníka a/aĺebo obchodné
tajomstvo v zmys|e $ 17 obchodného zákonníka (d'alej len ,,Dôverné informácie Účastníka").
Účastník sa zaväzuje:
a) zachovávať prísnu mlčanlivosť o Dôverných informáciách a neposkytnúť ich Žiadnej tretej strane;
b) nepouŽiť sám ani neumoŽniť vyuŽitie Dôverných informácií na iný úče1ako podl'a te1to Špecifikácie;
c) obmedziť prístup k Dôverným ĺnformáciám ĺen na oprávnené osoby Účastníka a zaviazat tieto oprávnené osoby Účastníka dodžiavať
záväzok mlčanlivosti v takom rozsahu' v akom je vyjadrený v tomto článku;
d) inej osobe ako sú oprávnené osoby Účastníka umoŽniť prístup k Dôverným informáciám výhradne na základe predchádzajúceho
písomného sÚhlasu Slovanetu;
e) prijať potrebné technické a bezpečnostné opatrenia na ochranu Dôverných informáciĺ v písomnej, elektronickej alebo ústnej podobe pred
náhodným alebo úmyselným poškodenĺm či stratou, prenosom, poskytnutím alebo sprístupnením inej osobe;
f) nekopÍrovat'Dôverné informácie okrem prípadov' Že je to nevyhnutné podl'a tejto SpeciÍikácie;
g) vrátit'alebo zničiť po zániku Zmluvy alebo kedykol'vek počas trvanla Zmluvy na základe žiadosti Slovanetu, dokumenty a iné materiály,
ktoré obsahujú alebo z nich moŽno odvodiť Dôverné informácie, spolu so všetkými ich kópiami a výpismi z nich, okrem prípadov' Že je
uchovanie dokumentov či údaiov vyŽadované zákonom; a
h) vymazat' po zániku Zmluvy alebo kedykol'vek počas trvania Zmluvy na základe Žiadosti Slovanetu Všetky dokumenty alebo materiály z
elektronických úschovných systémoV, okrem prípadov, Že.je uchovanie dokumentov či údajov vyzadované zákonom.
Slovanet si vyhradzuje právo, Že je a zostane výlučným Vlastníkom a oprávnenou osobou vo vzťahu k DÔverným informáciám , pričom
neudel'uje Účastníkovi žiadne licencie ani na nich neprevádza Žiadne práva na vyuŽitie práv duševného vlastníctva' k obchodnému
tajomstvu a know-how nad rámec predmetu tejto Špecifikácie.
Učastník.|ezodpovedný v plnom rozsahu za akékol'vek porušenie záväzkov uvedených v tejto Špecifikácii alebo v právnych predpisoch,
ktoré môŽu bý'spôsobené samotným Účastníkom, oprávnenou osobou Účastnĺka alebo zamestnancami, manaŽérmi alebo inými fyzickými
osobami, právnickými osobami a/alebo subjektmi najaými alebo pouŽívanými ÚčastnÍkom v akejkol'vek forme alebo na základe
akýchkoI'vek dôvodov.

Slovanet a Dodávatel'sa zaväzuje vo vzt'ahu k Dôverným informáciám Účastníka postupovať obdobne ako je uvedené v článku g.3 a je
zodpovedný podl'a pravidiel 9'5 tejto Zmluvy.

stovanet.sk/biznis
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Zmluva č.: GEN2í1028ĺ69001 špecifikácia č.: WST21 1o28169001

lX. Zoznam oprávnených osôb

9.1

Slovanet:

kontakt

Obcho

Business Development
Manager

0919'ĺ68 333

PRlEa/EKo' MENo' ŤľTUL

FUNKCIA

TELEFÓH

Monitorovacie centrum

pohotovostný

Martin Varga

Oznamovanie

9.2

Martin.varqa@slovanet.net

ch
operátor

02120828

E.ÍllAll

FAX

120

021555

63726

nmc@slovanet.net

Účastník:

Obcho

kontakt
ĺrlerÓľ

PREa/EKo' MENo'TĺTUL

FUNKCIA

lng. Zuzana Hrubá

Refeľent Pre lnvestičnú
činnosť

Techn

FAX

0918 248 427

E.{UAIL

Hruba@sala.sk

kontakt

PRIEA/ISKO, MENO. T]TUL

FUNKCIA

ĺelerÓľ

lng. Zuzana Hrubá

Referent Pre lnvestičnú
činnosť

0918 248 427

FAX

EJtáAlL
Hruba@sala.sk

X. Záverečnéustanovenia

'lo.1 Táto Špecifikácia je neoddeliteľnou sÚčasťou Zmluvy o poskytovaní verejných sluŽieb č' GEN211028ĺ69001 uzavretej medzi slovanetom
a Účastníkom.

'l0.2 Podpisom tejto Špecifikácie Účastník vyhlasuje, Že sa oboznámil s celým jej znením vrátane Všeobecných podmienok Služby, tomuto
zneniu v plnom rozsahu rozumie a vyhlasuje' Že obsahuje jeho slobodnú, váŽnu a určitúvôl'u. Podpisom tejto Špecifikácie Účastník
potvrdzuje prevzatĺe Všeobecných podmienok Služby.
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Slovan8l, a. s.

záhÍadnícka 15ĺ' 62
lč0:359546ĺ2 lcDP

Siovanet,

Mgr. Peter Gros, vedúci
Na základen plnomocenstva
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