
















































- Príloha ŕ. 5: Vzor akceptačného protokolu 
-PiFlohao. S: Označenie druhu, typu a l.echnK*ycn parámetro* Koncových usadení 
- Píŕloha t . 'f. Ukazovatele Uiír^ama drutlU * pOOlu koncových zariadflni pre príslušná Miesta 

V Sieti poQEa OOjevilU 3 druhu a^nr-dy a daläich fflr»ya'nŕďi parametrov 
• Ftnoftj e B' [ ľu ' r i j r s cakacsi "stmy 
- P'llUhS ft 9: Spôsob výpoŕlu odmien ä cenník za od inhaláciu, odvoz. uskladnenie alebo znovu 

nalnfilalnvanie koncového zariadenia 
-PjFlohač 1Ü" Podm*r^/vvŕQnávarila Wľ>i5U J opiavv techiiick^clilarrflOeni 
• Píltona C. 11 - Slarwvenie technickej ílvolno&li koncových zariadení a podmianok výmeny 

technicky zastaraných aleoo opotrebovaných koncových zariadení 
- Fritaha t 12- SlruWŕira zoznamu kopcových zariaclenl V rlrjdnej prevádzke 
• PÍHQTS C. 13 Ukazovatele funkíoosli koncových zariadení a ukazcvarale kvaifly a dostupnosti 

centrálnych Komponentov 
- P'lkirta č. 14: Slruklúra zoznamu lartových transakcii v kalendárnom meaiaci 
- Príloha ŕ. 15: Zoznam kontaktnycn osôb pndľB stsnovených oblasti 
- Príloha C. 16; Zmenové Konanie 
• Prioru* & 1ŕ : vykar ciaeivi *aida 

12 Zmluvré 5ľ •• • ŕa nie*[or* primh-j lejía Zmluvy alebo ich tas ľ možu b/ľ o " f f w i i počas 
Implorcenlačnej alebo Realizačnej Fázy a lo lamou vydania nove] prílohy alebo uzatvorením dodalku k tep: 
Zmluve, podľa Joho ako ¡e v nich uvedená alebo dohodnuté v tallo Zmluve Takisto niektorá prílohy tej:c 
Zmluvy alebo Ich £asti nefiydü ku OTIJ uzatvorenia [epo zmhivy Uplné a lieto oudú Ooplnene alebo vytvorené 
peías Implernenlacnel alebo Realizačnej fázy formou vydama novej prílohy alebo uzatvorením dodattü 
V. tejto Zmluve, pcdla :oho ako |e v nich uvedené alebo dohodnulé v le]to Zmluve. 

13. ZnHivrŕ Strany vyhlasujú, ŕe osoby podpisujúce, tulo Zmluvu aíi oprávnené konať v mene zmluvne] strany a 
lulo zmluvnú strenú zavfizovar. Zmluvné: strany vyhlasujú. Je 31 Zmluvu aj s pej súčasťami pozorne pieCitaii, 
psí obtar.u porozumeli. Zmluva predstavuje Ich skutočnú a slobodnú v ü u zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje 
prejavy vola obľahnutí v Tejto Zmluve považujú zmluvné sírany sa uríits a zrozumiteľné, vyjadrené l*i v 
Íle sni a nie za népadne nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nieje známa žiadna OkOlno&t. ktoŕä by 
spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení Zmluvy. 

14. Zmluvné Sliany sa dohodli. Že nadobudnulim úí'nno3[i tepto Zmluvy zaniká v celom rozsahu Memorandum 
o spolupráci uzalvorené medu dranbml dňa 4 10.2013 a viefky priva apovinnosii zmluvných stíán. Uoré 
vyplývali vranám z preďnelnSho Memoranda o spoluorSci sa nahrádzajú právami a povinnosťami podľa 
lajlo Zmluvy. 

Na dc*az suhiasu a obsahom lejto Zmluvy pripojuru svu|e podpisy 

1 Bratislave 

Ing. Jaroslav Mlľia vedúa služobného úradu 
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií 

Slovanské} republiky 

VBťlHlilave 

ing. oms ruc er. predse a preúslavenstva 
Slovenska po Ha, a s 

mg Peter Kspusta poOpreasede predstavene-va 
Slovenský polla a s. 
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