číslo
čfslo

zmluvy objednávatera:
zmluvy dodávateľa:

2021 -0341-1176520

ZMLUVA O DODAN( HARDVÉRU
uzavretá podľa §409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnlk v znení neskorších
predpisov (ďalej len .Obchodn ý zákonník" )
(ďaleí len ,Zmluva")

l.
1.1 Objednáva ter :
Sldlo:
Zapfsaný:

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava i.
oddiel: Sa, vložka č. 2906/B
35 829 141
2020261342
SK2020261342
Tatra banka, a. s. Bratislava
2620191900/11
SK301100 0000 0026 2019 1900
TATRSKBX
Ing. Peter Dovhun, predseda predstavenstva
Mgr. Martin Riegel, člen predstavenstva

IČO:
DIČ:
IČDPH:
Bankové spojenie:
čisto účtu~
l BAN:
SW!FT:
Menom spoločnosti koná:
Osoby oprávnené
veciach:
zm!uvnýc:h:
technických :

rokovať

ZMLUVNÉ STRANY

oo

vo
Ing. Marián Sabol, výkonný rtaditer sekcie investicií Pase,
Ing. Rrchard Reč!o, výkonný riaditer sekcie prev. a spr. l CT
Tibor Kocsis, špecialista
l1!19. Bohumil Markech, vedúci odboru investícií !CT

telefonický kontakt:
emailová adresa:
(ďalej aj ako ~objednávater alebo "SEPS")
1.2 Dodá.vatef:
Sídlo:
Zapísaný:
IČO:
DIČ:
!Č DPH:
Bankové spojenie:
Člslo účtu:
l BAN:
SWJFT:
Menom spoločnosti koná:
Osoby oprávnené rokovaf vo
veciach:
zmluvných:
technických:
telefonický kontakt (hotllne):
email kontakt:

Konlca Minolta Slovakia spol. rs r.o.
Galvaniho 17/8, 821 04 Bratislava
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava i.
oddiel: Sro, vložka č . 4015/B
31 338 551
2020319092
SK2020319092
Tatra banka, á.s.
2621 023220/11
SK93 11 OO 0000 0026 2102 3220
TATRSKBX
ing. Pavel štepán, konater

oo

Mgr. Martin Daniel, obchodný riaditeľ oblasti
Ing. Klaudia Husárová, Senior Sales Representative
0850/166 177
klaudia.husarova@konicaminolta.sk

(ďalej aj ako "dodávate f)

(dalej spoločne aj ako .Zmluvné strany" alebo jedno1!ivo aj ako uZmluvná strana·)
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U.
2.1

PREAM BULA

Podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy je ponuka dodávatera ako úspešné
ho
uchádzača zo dňa 14.12.2021, ktorá bola predložená objedná
vatefovi pri obstaraní
predmetu
zákazky
vyhlásenej
za
účelom
obnovy,
modernizácie
a
optimalizácie hardvérového vybavenia objednávatera .
111.

ÚČEL A PREDM ET ZMLUV Y

3.1

Účelom tejto Zmluvy je úprava obchodných podmienok dodávky hardvéru, ktorý
slúži
k obnove, modernizácii a optimalizácii hardvérového vybavenia objednávatefa .

3.2

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok dodávateľa dodať objednávateľovi za podmien
ok
uvedených v tejto Zmluve nižšie uvedený tovar, licencie a poskytnúť služby, a to:

a)

Hardvé r - fyzicky existujúce technické zariaden ia vo výpočtovej technike , ktoré
sú
ptipojitel'né k počítaču , spolu s dokumentáciou (manuály, užívatefské prlručky, návody
na obsluhu a pod. v slovenskom alebo českom jazyku) a príslušenstvom {ďalej
spoločne aj ako .Hardvé r" alebo uZa riad~nia"),

b) Softvér -

programové vybavenie informačných a komunikačných technológii,
počltačové programy, systémový a aplikačný softvér, softvérové
licencie a inštalačné
kľúče (kódy) a ďalšie plnenia, ktoré svojou povahou a vlastnos
ťami spadajú pod
softvér, slúžiaci na riadne zabezpečenie funkcionalít Hardvéru, a to vrátene technick
ej
a užívateľskej dokumentácie nevyhnutne potrebnej k užlvaniu softvéru (ďalej spoločn
e

aj ako . Softvér"),
c)

slulby súvisia ce s technickou podpor ou pri dodaní Hardvéru a Softvéru do miesta
dodania , spočivajúce v umiestn eni a konfigurácii Hardvéru a jeho súčastí, ínätaiác
ii
a nastavení Softvéru (ďalej aj ako ~Technické podp ora"),

(písm. a) až c) ďalej spoločne v texte Zmluvy aj ako alebo ,.Pradm<i~ ph'9Gi11lia").
3.3 Rozsah, druh, množstvo, icvalita, vlastnosti a akosf Predmetu plnenia
spolu s jsho
podrobnou technickou špecifikáciou sú uvedené v Pňlohe č. 1 (Technická špecifik
ácia}
a Prílohe č. l (Špecifikácia softvéru a licencie) tejto Zmluvy. Predme t plnenia je dodávan
ý
ako nový a nepoužitý. Predmet plnania nemôže byť repasovaný.
3.4 Dodávateľ zodpovedá za to, že Predmet plnania bude dodaný v súlade s touto
Zmluvou
a podfa podmienok tejto Zmluvy, a~o aj v súlade so sút'ažnými podmienkami a v
súlade
s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, prfslušnými normam i a že
funkčné
a technické vlastnosti Predmetu plnenia zodpovedajú vlastnostiam dohodnutým v tejto
Zmluve, a al< nie sú vlastnosti dohodnuté, tak vlastnostiam takým, ktoré sú obvyklým
i
vlastnosťami Predmetu plnenia.

3.5

Oodávatef sa ďalej zaväzuje
a)

previesť vlastnícke právo k Hardvéru na objednávatera a v prlpade
ak sa Softvér
odovzdáva na hmotnom nosiči , previesť vlastnícke právo k hmotnému nosiču ku
dňu
protokolámeho odovzdania a prevzatia Predmetu plnenia,

b)

poskytnúť oprávnenie k výkonu práva užívať Softvér ako ucelený
súbor funkcionalít,
teda previesť licenciu v rozsahu požadovanom podl'a tejto Zmluvy.

3 .6

Predmet plnenia sa považuje za vykonaný riadne v prípade úspešného umiestn
enia
do miesta dodania , spustenia a konfigurácie Hardvéru, inštalácie a nastavenf Softvéru
,
a úspešnom bezchybnom priebehu testovania Zariadenia.

3. 7

Objednávateľ sa zaväzuje Predme t plnenia dodaný riadne
a včas prevziať osobami
oprávnenými ro kovať vo veciach technických a zaplatiť dodávateľovi dohodn utú zmluvnú
cenu.

3.8

Predmetom plnenia nie sú:
a}

Stavebné úpravy potrebné pre montáž Hardvéru;
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b)

Zabezpečenie skladových priestorov dodaného Hardvéru;

c)

Zabezpečenie

pripojenia na elektrickú a dátovú sieť;

IV.

ČAS A MIESTO DODANIA

4.1

Miestnom dodania je sfdlo objednávatera Slovenská elektrizačná prenosová
sústava, a. s., na adrese Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, ďalej administra tívne
budovy objednávatel'a a elektrické stanice objednávateľa, ktoré sú uvedené v Prílohe
č. 1a tejto Zmluvy.

4.2

Predmet plnenia bude realizovaný v dodacej lehote rozdelenej na etapy, ktoré
sú popísa né v Prílohe č. 1b.

4 .3

Dodávate!' sa zaväzuje dodať Predmet plnenia podra bodu 3.2 tejto Zmluvy do miesta
dodania podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy, v etapách podra bodu 4.2 tejto Zmluvy.

4.4

Dodávater nie je oprávnený takto stanovený harmonogram plnenia meniť bez prsomnej
dohody s objednávateľom v listinnej podobe afebo v elektronickej podobe uskutočnenej
komunikáciou prostredníctvom e-mailových adries uvedených v záhlavf tejto Zmluvy,
pričom návrh dodávetera na zmenu harmonogramu prostredníctvom e-mailu musí byť
objednávatel'om schválený.

4.5

Záväzok dodať Hardvér, Softvér a s tým súvisiace poskytnutie Technickej podpory je
splnený jeho riadnym odovzdanfm a prevzatím zástupcami oboch Zmluvných strán,
oprávnenými rokovať vo veciach technických, na mieste dodania stanovenom v tejto
Zmluve, pričom každé dodávka Hardvéru, Softvéru a s tým súvisiaca poskytnutá
Technická podpora bude potvroená protokolom o odovzdaní a prevzatí, podplsano m
týmito zástupcami Zmluvných strán.

4.6

Neoddeliteľnou súčasťou

z každej jeho dodávky sú:
a)

protokolu (dodacieho listu) o odovzdanf e prevzatr Hardvéru

druh a množstvo prevzatého Hardvéru s uvedením identifikačného čísla prevzatého
Hardvéru (ak je k dispoz[cii),

!b} informácia o korektnej inštalácii a konftgurácii prevzatého Hardvéru,
c)

informácia o korektnom testovaní prevzatého Hardvéru

d)

potvrdenie o oboznámení zamestnancov objednávateľa s návodom na obsluhu.

Neoddeliteľnou súčasťou

4.7

dodávky sú:

protokolu o odovzdan! a prevzati Softvéru z každej jeho

a)

licenčné podmienky k užívaniu predmetné ho Softvéru v slovenskom jazyku, vrátane
softvérových licencii, ich počet, a inštalačných kľúčov (kódov) a ďalších plneni, ktoré
svojou povahou a vlastnosťami spadajú pod Softvér,

b)

ostatná dokumentácia vzťahujúca sa k Softvéru, technická a užfvateľská
dokumentácia nevyhnutne potrebná k užívaniu Softvéru bez ktorej by nemohlo
dochádzať k jeho riadnemu užfvaniu

c)

4.8
4.9

potvrdenie o oboznáme ni zamestnancov objednávateľa s návodom na obsluhu .
V prípade odmietnutia prevzatia Predmetu plnenia sa táto skutočnosť zachytí v protokole
o odovzdaní a prevzatí podra typu Predmetu plnenia s uvedenrm dôvodu odmietnutia.
V prípade, že objednávateľ dodávku Hardvéru a/alebo Softvéru neodmietne prevziať, a to
napriek zjavnej vade, uvedie sa táto skutočnosť do protokolu o odovzdanf a prevzatí
podra typu Predmetu plnenia. Dodávateľ je však povinný odstrániť takúto vadu najneskôr
v dodacej lehote dohodnutej podľa bodu 4.2 Zmluvy.
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V.
5.1

CENA

Cena za Predmet plnenia podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán
3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskoršfch predpisov, vo výške podľa
predloženej úspešnej cenovej ponuky dodávatera, ktorá tvorí Prilohu č. 1c Zmluvy.
podľa§

5.2

K cene bude fakturovaná DPH v zmysle zákona čislo 22212004 z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako "zákon o DPHM
).

5.3

Dodávateľ podpisom tejto Zmluvy výslovne prehlasuje, že v cene sú okrem
vyššie
uvedeného zahrnuté všetky náklady dodávatera vzniknuté v súvislosti s riadnym
vykonaním Predmetu plnenia podľa bodu 3.2 tejto Zmluvy, a to najmä:

a)

náklady na zabalenie a dopravu do miesta dodania podl'a bodu 4.1 tejto Zmluvy ako aj
hoiové výdavky spojené s dopravou dodávateľa resp. jeho servisných technikov
do miesta dodania podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy a späť;

b)

ekologické zhodnotenie odpadov vzniknutých pri realizácii predmetu Zmluvy a služieb
s tým spojených;

c)

záručné

opravy podra

d}

licenčné

poplatky;

e)

dodanie technickej a užívaterskej dokumentácie
Zmluvy;

f)

oboznámenia zamestnancov

článku

Vl.

IX. tejto Zmluvy;

objednávateľa

podľa

bodu 3.2 pfsm. a} a b) tejto

s návodom na obsluhu.

PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1

Zmluvná cena bude uhradená po častiac.'1. Právo na zapiatenie časti zmíuvnej ceny
vzniká po ukončen f jednotlivých etáp dodania Predmetu plnenia dodávateľovi riadnym
odovzdaním a prevzatfm časti Predmetu plnenia podfa kapitoly IV. tejto Zmluvy.

6.2

Cena za jadnotlivé etapy bude určená ako súčet jednotkových cien dodaných položiek
z cenovej ponuky podi'a ~ritohy č. 1c- Cenová ponuka.

6.3

Cenu za jednotlivé časti Predmetu plnenia uhradf objednávater na základe fa!dúr
(daňových dokladov), ktoré dodávateľ vystaví do 15 dní odo dňa \7-niku
daňovej
povinnosti a doruči objednávaterovi. Dl'lom vzniku daňovej povinnosti je deň prevzatia
časti Predmetu plnenia (etapy) formou protokolu o odovzdaní a prevzati časU
Predmetu
plnenia (etapy). Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru na základe protokolu o
odovzdan ! a prevzatí časti Predmetu plnenia podpísaného obidvomi Zmluvnými stranami,
osobami objednávateľa a dodávateľa oprávnenými rokovať vo veciach technických.
·s.4 Faktúra sa považuje za doručenú v listinnej (tlačenej} forme na adresu sidla
objednávateľa a v elektronickej forme výlučne na adresu efaktury@
sepsas.sk.
Elektronická faktúra doručená na inú e-mailovú adresu sa nepovažuje za elektronickú
faktúru doručenú objednávaterovi v zmysle tejto Zmluvy.
6 .5 Faktúra sa na účely tejto Zmluvy považuje za uhradenú okamihom odpísania fakturovanej
čiastky z účtu objednávatera v prospech účtu dodávatera.
6 .6 Faktúra musi obsahovať všetky náležitosti podľa prlslušných daňových predpisov,
označenie čísla Zmluvy podľa evidencie objednávatera a číslo bankového
účtu v tvare
IBAN. Súčasťou faktúry je protokol o odovzdaní a prevzatí časti Predmetu plnenia
podpfsaný obidvoma Zmluvnými stranami.
6.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitost i uvedené v bode 6.6 tejto Zmluvy,
objednávater je oprávnený vrátiť faktúru dodávateľovi na doplnenie. V takom prfpade sa
preruši plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručenrm
opravenej faktúry objednávateľovi.
6 .8

Lehota splatnosti faktúr je 60 dni od ich

doručenia objednávateľovi.
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Objednávateľ podpisom tejto Zmluvy udeľuje dodávaterovi súhlas v zmysle ustanovenia

6.9

§ 71 ods. 1 písm. b) zákona o DPH, aby vystavoval a spracúval faktúry v elektronickej
forme, za podmienky predchádzajúceho informovania objednávateľa o použlvanl
elektronickej formy fakturácie v zmysle bodu 6.1 O Zmluvy.
účinnosti tejto Zmluvy, je dodávateľ povinný písomne oznámiť
bude pri fakturácii podl'a tohto zmluvného vzťahu používať
elektronickú formu alebo listinnú (tlačenú) formu faktúr. Písomné oznámenie dodávateľa
o forme spôsobu fakturácie sa považuje za záväzné dňom jeho doručenia
objednávateľovi. V prípade doručovania faktúr elektronicky, bude v oznámeni uvedená aj
e-mailová adresa, z ktorej budú elektronické faktúry odosielané.

6 .10 Do 10 dni od nadobudnutia
objednávateľovi,

či

6 .11 Ak si dodávateľ, nesplni riadne a včas svoju pov!nnosť podfa bodu 6.10 tejto Zmluvy,
za záväznú formu fakturácie sa považuje listinná (tlačená) forma.
6. 12 Dodávate!' je oprávnený písomne požiadať objednávateľa o zmenu formy fakturácie aj
v priebehu trvania zmluvného vzťahu. Spôsob fakturácie sa považuje za zmenený odo
dňa písomného potvrdenia zmeny spôsobu fakturácie zo strany objednávateľa
dodávateľovi.

VIL

PODMIENKY DODANIA HARDVÉRU

7.1

Vlastnícke právo k hmotne zachyteným častiam Predmetu plnenia prechádza
na objednávateľa protokolárnym odovzdaním a prevzatlm. Týmto
okamihom
prechádza na objednávatera aj nebezpačenstvo škody na Predmete plnenia.

7.2

Dodávater musí zabezpečiť oboznámenie zamestnancov poverených objednávaterom
s návodom na obsluhcu a s funkcion2Htami dodaného Hardvéru a/alebo Softvéru, a to
ihned' po umiestnení a inštalácii, najnesi<ôr do protckoiámeho odovzdania a prevzatia
Piedmetu plnania. Oboznámenie zamestnancov s návodom na obsiuhu bude zamerané
najmä na;
a)

·použlvanie a užívateľsl<é nastavenie Zariadení koncovým užívateľom ,

b)

administrátorské nastavenie Zariadení správcom objednávateľa,

c}

centrálnu administráciu Zariadeni administrátorom objednávateľa cez dodaný Softvér.

7.3

Dodávate! je povinný dodať Zariadenia vrátane pripájacích, napájacích káblov a pre
riadnu prevádzku potrebného spotrebného materiálu a komponentov. Ak prevádzka
hardvéru vyžaduje doprňanie alebo výmenu spotrebného materiálu alebo komponentov
počas používania po prvotnej inštalácii, podmienky dodania tohto spotrebného materiálu
m5žu byť predmetom samostatnej zmluvy.

7.4

Softvér dodaný spoločne s Hardvérom musí zabezpečovať možnosť využitia plnej
Hardvéru a možnosť monitoringu každého zo Zariadení. Softvér musí byť
originálny a nepoužitý, na originálnych inštalačných médiách (al< neprebieha inštalácia
online), vrátane inštalačných kódov. Softvér musí byť spustiteľný na operačnom systéme
určenom objednávaterom (typicky MS Windows). Dodávate ľ sa zaväzuje po záručnú dobu
zabezpečovať upgrade (..vylepšeniu" resp. technickému zhodnoteniu dodaného
Softvéru) a tzv. update (aktualizácie) dodaného Softvéru, ktoré slúžia na zabezpečenie
funkcionalít Hardvéru.
funkc~onality

7.5

Dodávateľ sa zavt:lzuje dodávať Predmet plnenia v súlade s normami pre energetický
výkon ENERGY STAR stanovenými Rozhodnutím komisie 2014/202 l EÚ, tzn. dodávať
predmet plnenia s označenrm ENERGY STAR. Dodávater sa zaväzuje na základe
pfsomnej výzvy objednávateľa kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy preukázať splnenie
danej požiadavky, napr. predložením technickej dokumentácie výrobcu Predmetu
plnenia, skúšobného protokolu uznanej organizácie či iného dokladu preukazujúceho
splnenie danej požiadavky, a to bez zbytočného odkladu po doručeni písomnej výzvy
objednávateľa , najneskôr však do 5 (piatich) pracovných dnf od jej doručenia .
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7.6

Objednávate!' sa zaväzuje dodávať Predmet plnenia, ktorý spírl a požiadavky Smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2011/65 l EÚ o obmedzení použlvania určitých
nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach {RoHS Directive 2)
transponované zákonom č. 346/2013 Z. z. o obmedzení použivania určitých
nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým
sa meni zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v zneni neskorších predpisov. Objednávater je oprávnený požadovať od dodávateľa
preukázanie splnenia týchto požiadaviek kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy, a to
na základe písomnej výzvy na predloženie vyhlásenia o zhode ES, pripadne iného
dokladu preukazujúceho splnenie danej požiadavky, pričom dodávateľ je povinný
preukázať splnenie danej požiadavky objednávateľa bez zbytočného odkladu po doručení
písomnej výzvy objednávateľa , najneskôr však do 5 (piatich) pracovných dni od jej

doručenia.

7.1

Dodávateľ sa zaväzuje nakladať so vzniknutým odpadom v súlade so zákonom č. 79/2015
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorš ich predpisov.
Dodávateľ počas realizácie predmetu Zmluvy zodpovedá za vzniknutý odpad od jeho
vzniku až po jeho odvoz na zhodnotenie. Dodávateľ je povinný, najneskôr ku dňu
podplsania Zmluvy, predložiť poverenej osobe Objednávatera - environmentatistovi kópiu
Potvrdenia o registrácii v zmysle § 98 zákona o odpadoch na predmetnú činnosf
a na l<onkrétr.e druhy odpadov, ktoré vzniknú počas plnenia predmetu Zmluvy - odpady
kat. č. 15 01 01 - obaly z papiera a lepenky a 15 01 02- obaly z plastov. Dodávater
odovzdá vzniknutý odpad len oprávnenej osobe a to pod vyššie uvedenými kat. člslami
určenými Objednávateľom v súlade s platnou vyhláškou, ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov. O prevzatí odpadu oprávnenou osobou poskytne poverenej osobe
ObjednéVS~tefa - environmentalistovi doklad { piOtokcl o prevzatí odpadu, vážny Hstok)
s uveden!m kal č. odpadu, hmotnosti a miesta vzniku najneskôr do 5 dní od odovzdania
odpadu.

7.8

Pri plnenl Zmluvy je dodávatar povinný počinaf si ta~. aby nedochádzalo ku škodám
na zdravr, na majetku a životnom prostredi. Ak dodávater, resp. jeho subdodávatelia
spôsobia v súvislostí s činnosťami , ktoré sú vykonávané v rámci plnenia tejto Zmluvy
objednávate ľovi škodu, dodávateľ sa zaväzuje objednávatefovi nahradiť túto škodu
v plnom rozsahu.

7.9

Dodávater sa zaväzuje, že si bude riadne a včas pfniť svoje zmluvné záväzky voči svojim
ktorých poveril vykonan Im Predmetu plnenia v súlade s touto Zmluvou.
Dodávater je povinný za všetkých okolnosti vystupovať voči subdodávateľom v súlade
so zásadami poctivého obchodného styku, t.j. najmä uhradiť subdodávateľom dohodnutú
cenu za riadne a včasné poskytnutie príslušných čiastkových plneni do 30 dni
od uhradenia faktúry Objednávaterom.
subdodávateľom,

7.1O S poukazom na skutočnosť, že pri dodaní Predmetu plnenia môže dochádzať
k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb, dodávateľ ja povinný dodať Predmet
plnenia tak, aby bolo plne v súlade s požiadavkami na ochranu osobných údajov, ktoré
ukladajú nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a a voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95146/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplneni niektorých
zákonov v znení ich prípadných neskorších zmien. Dodávater je povinný dodať Predmet
plnenia tak, aby obsahovalo účinné bezpečnostné, technické, resp. iné ďalšie opatrenia
s cieľom zaistiť čo možno najvyššiu úroveň bezpečnosti a ochrany osobných údajov
vyžadovanú legislatívou podľa tohto článku.
7.11

Objednávater sa zaväzuje pri dodaní Predmetu plnenia dodávaterom v mieste dodania
podra bodu 4.1 tejto Zmluvy poskytnúť dodávaterovi potrebnú súčinnosť. Objednávateľ
sprístupni dodávaterovi infraštruktúru v mieste plnenia, kde za jeho účasti dodávateľ
nakonflguruje Hardvér, uvedie Hardvér do použivania.
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7.12 Objednávater sa zaväzuje pri dodaní Predmetu plnenia dodávateľom v mieste plnenia
podra bodu 4.1 tejto Zmluvy poskytnúť dodávateľovi potrebnú súčinnosť pri inštalácii
Softvéru. Objednávateľ poskytne v priebehu inštalácie Softvéru a za týmto účelom
dodávaterovi časovo a vecne obmedzený prlstup na administratívny modul (napr. server),
resp. administrátorské práva, pričom v priebehu inštalácie bude na činnosť dodávateľa
dohliadať osoba určená objednávaterom. Dodaný Hardvér a Softvér musi byť nastavený
tak, aby umožňoval objednávateľovi administrátorský prístup, čim sa rozumie úplný
a neobmedzený prístup do nastavení Hardvéru alebo Softvéru bez potreby súhlasu alebo
súčinnosti od dodávatera.
VIli.

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A OCHRANA PRED POŽIARMI

8.1 Dodávate ľ zodpovedá za

bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov
a pracovnikov subdodávateľských spoločnosti a je povinný dodržiavať ustanovenia
Všeobecných zmluvných podmienok zabezpečovania BOZP a OPP - Prfloha č. 3 tejto
Zmluvy a Všeobecných zmluvných podmienok zabezpečovania informačnej bezpečnosti
- PrUoha č. 4 tejto Zmluvy.

8.2

Dodávater sa zaväzuje pri realizácii Predmetu plnenia

v

objektoch objednávateľa

dodržiavať podmienky vstupu, dopravné značenie a zásady zabezpečovania BOZP

a OPP a podmienky zabezpečovania informačnej bezpečnosti. Dodávateľ prehlasuje,
že sa s obsahom uvedených podmienok oboznámi po podpise tejto Zmluvy pri prvom
vstupe do areálu objednávateľa.

IX.

ZÁ~UČNÁ DOBA ·ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

9.1

Záruka predstavuje súbor opatren i, ktoré bude v rámci ceny za Predmet plnenia
vykonávaf dodávateľ po dobu ~rvani~ záručnej doby na Predmet pinenia, a to zz ú-5e!om
bezporuchovej prevádzky, uaržania všetkých parametrov Predmetu plnenia uved~ných
v i echnickej špecifikácii uv·edenej v Prílohe č. 1.

9.2

Dodávate! poskytne na predmet plnenia záfuku po dobu 36 mesiacov. Záruka začne
plyn úť odo dňa plsomného prevzatia Predmetu p:nenla protokolom o odovzdan f
a prevzatí Predmetu plnenia, podpisaným osobami objednávatefa oprávnenými rokovať
vo veciach technických alebo povereným zástupcom .

9.3

Predmet plnenia má vady, ak nemá vlastnosti požadované touto Zmluvou, a lebo ak ho
nie je možné použivať k účelu. pre ktorý je podra svojej povahy určený.

9.4

Zmluvné strany sa dohodli, že záruka ani zodpovednosť ~a vady sa nevzťahuje na bežné
opotrebenie súčasti a spotrebovanie materiálu, a ani na vady Predmetu plnenia a l alebo
originálneho spotrebného materiálu spôsobené manipuláciou, skladovanfm alebo
použitim na strane objednávatera v rozpore s návodom alebo inými podobnými
dokumenbni dodávatera. Dôkazné bremeno nesie dodávater.

9.5

Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a dodávateľ povi nnosť bezplatne
odstrániť vady Predmetu plnenia. Dodávate!' musi garantovať možnosť, aby iné zásahy
ako záručné opravy do Predmetu plnenia mohli byť vykonané aj inou oprávnenou osobou,
než je dodávateľ, tj. prosiredníctvom akéhokofvek autorizovaného servisu alebo

d istribútora.
9.6

Ak to z technického hfadiska Hardvér a Softvér umožňuje alebo ak to vyplýva z Prílohy
č. 1, je dodávateľ povinný sledovat' funkčnosť a stav Hardvéru a Softvéru vzdialeným
prístupom cez systém sledovania stavu Zariadení. V najbližších dvoch pracovných
hodinách od vady zistenej cez systém sledovania stavu Zariadení dodávateľ telefonicky
kontaktuje osobu oprávnenú rokovať vo veciach technických zo strany objednávateľa,
pričom sa bude pri odstra~ovaní riadiť čo do času a podmienok sprlstupnenia Zariadenia
pokynmi objednávateľa .

9 .7

Objednávater sa zavazuje, že reklamáciu vady, ktorá nebude nahlásená automaticky
prostredníctvom vzdialeného prlstupu uplatní bezodkladne po jej zistenr pfsomnou
formou alebo telefonicky. V oznámeni resp. reklamácii vady podľa tejto Zmluvy, je
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objednávateľ povinný každú jednotlivú vadu, resp. nedostatok špecifikovať (označenie
vady a miesta, kde sa vada nachádza a stručný popis, ako sa vada na funkčnosti
Zariadenia prejavuje). Dodávateľ postupuje rovnako ako pri oznámeni vady cez systém
sledovania stavu zariadení. Telefonické reklamácie môže objednávater oznamovať
prostredníctvom hotline v rámci pracovných dní od 8:00 do 17:00. Telefónny kontakt
na hotline je uvedený v záhlaví zmluvy.

9.8

Záručná doba neplynie po dobu, počas ktorej nemôže objednávateľ Zariadenie užívať pre
jeho vady, a to od nahlásenia predmetnej vady do jej odstránenia dodávateľom . V prípade
odstránenia záručnej vady nahradenlm celého Zariadenia plynie od dodania náhradného
Zariadenia nová záručná doba.

9.9

V prípade, že dodávater nebude z objektívnych dôvodov schopný zabezpečiť odstránenie
vady Predmetu plnenia (alebo originálneho spotrebného materiálu) nasledujúci pracovný
deň na príslušnom mieste dodania, dodávater sa pre tento prfpad zaväzuje
objedná vaterovi poskytnúť v rovnakej lehote za chybný Predmet plnenia (alebo originálny
spotrebný materiál) náhradný (kvalitatlvne a funkčne zodpovedajúci) Predmetu plnenia
{alebo originálny spotrebný materiál) ako bezplatnú zápožičku . Zároveň sa zaväzuje
na odstránení reklamovanej vady ďalej pracovať a reklamovaný Predmet plnenia (alebo
originálny spotrebný materiál) po odstránenr reklamovanej vady dodať na miesto
pôvodnej inštalácie a zapožičanie odobrať. Dodávater sa zaväzuje zabezpečiť prepravu
zapožičaného aj reklamovaného Predmetu plnenia (alebo originálneho spotrebného
materiálu) tam aj späť na vlastné náklady a riziko.
Reakčná

9.1O

dobaidoba opra\j'y sa počíta (plynule) od nahlásenia vady
do splnenla povinnosti dodávateľa vadu odstrániť.

9 . ., 1

Dodávater sa počas záručnej doby zavaz.uje začať nahlásenú vadu odstraňovať do 24
hodin od nahlásenia vady v pracovnej dobe od 7:00- 15.00 hod. SEČ. Dodávater je
povinný počas záručnej doby cdstránif vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na
opravu, ak nebude dohodnuté inak:

objednávateľom

a)

oprava vady, pri ktorej nie je potrebná áodávka náhradného dielu do 24 hodín,

b)

oprava vady s dodávkou náhradného dielu do 48 hodín.

9.12

Ak dodávater neodstráni vadu počas u rčenej doby, mOže objednávater zabezpečiť
vlastnými silami alebo u iného dodávatei'a odstránenie tejto vady, pričom všetky náklady
s tým spojené, vrátane súvisiacich nákladov, má povinnosť uhradiť dodávateľ.

9.13

Pokial' dôjde k sporu, či ide o vadu alebo nie, objednávateľ má právo dať uvedenú
skutočnosť posúdiť u nezávislého odborníka. Pokiar sa preukáže odborným posudkom,
že reklamácia vady objednávateľom bola oprávnená , tak objednávateľ má právo voči
poskytovaterovi na bezplatné odstránenie vady a úhradu nákladov za vykonaný odborný
posudok.

9.14

Dodávateľ

zodpovedá za vady, ktoré má Predmet plnenia v

čase

jeho odovzdania

objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdan! zodpovedá dodávateľ iba vtedy, ak boli

spôsobené porušenrm jeho povinnosti.

X.

ÚROKY Z OMEŠKANIA, ZMLUVNÉ POKUTY, NÁHRADA ŠKODY

10.1

V prípade omeškania objednávatera s úhradou zmluvnej ceny na základe doručenej
faktúry podra článku Vl Zmluvy, má dodávateľ právo na uplatnenie úroku z omeškania
vo výške 1M EURIBOR + 8% p.a. z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Pre výpočet
úroku sa použije hodnota 1M EURIBOR, ktorá je platná k prvému dňu omeškania
s platbou. Ak 1M EURIBOR nedosiahne kladnú hodnotu (záporná hodnota}, pri výpočte
úroku sa použije 1M EURIBOR rovný nule.

10.2

V prípade, že dodávater bude v omeškaní s dokončením a odovzdaním čo i len časti
Predmetu plnenia, pokiaľ toto omeškanie nie je zapríčinené vinou objednávateľa , môže si
objednávate!' uplatniť zmluvnú pokutu vo výške O, 1 % zo zmluvnej ceny za oneskorene
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dodaný Predmet plnenia za každý kalendárny deň omeškania, maximálne však v celkovej
výške 1O% z tejto ceny.
10.3

Ak dodávate!' neodstráni prípadné vady Predmetu plnenia počas záručnej doby v lehote
dohodnutej podľa bodu 9.11 tejto Zmluvy, môže objednávater uplatniť zmluvnú pokutu
vo výške 0,01 % z celkovej zmluvnej ceny za každý kalendárny deň omeškania,
maximálne však v celkovej výške 10% z ceny Predmetu plnenia.

10.4

Za každé jednotlivé porušenie povinnosti podra bodu 15.6 tejto Zmluvy je objednávateľ
oprávnený uplatniť si u dodávatel'a zmluvnú pokutu vo výške 1 500 EUR {slovom
tislcpat'sto eur).

10.5

Za každé jednotlivé porušenie povinnosti podl'a čl ánku VIli. tejto Zmluvy je objednávateľ
oprávnený uplainiť si u dodávatera zmluvnú pokutu vo výške uvedenej v Prilo he č. 3 tejto
Zmluvy.

10.6

Za l<aždé jednotlivé porušenie povinnosti podľa článku XII. tejto Zmluvy je objednávater
oprávnený uplatniť si u dodávatera zmluvnú pokutu vo výške 5 000 EUR (slovom pätlislc
eur).

1G.7

Za každé jednotlivé porušenie povinnosti pod ľa bodu 7.9 tejto Zmluvy je objednávatel'
oprávnený uplatniť si u dodávateľa zmluvnú pokutu vo výške 5 000 EUR {slovom päťtisíc
eur}. Dohodou o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok objednávaters na náhradu škody
vo výške prevyšujúcej zmluvnú pokutu.

10.8

Nárok na zmluvnú pokutu podra tohto článku tejto Zmluvy je objednávater povinný uplatniť
si u dodávateľa písomnou formou. Uplatnením zmluvnej pokuty nezan~ká objednávateľovi
právo na náhradu škody spôsobenej dodávateľ<A"Tl porušen~m zmluvných povinnosti.
Zmluvná strana je oprávnená požadovať aj náhradu škody prevyšujúcu ZJ-nluvnú poklťu.
OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

Xl.
11.1

Pre účely tejto ZmluV)' sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava
uvedená v§ 374 Obchodného zákonnfka.

11.2

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť sú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných
strán a které Zmh.Nné strany nemôžu ovplyvniť, ako napr. vojna, mobilizácia, povstanie,
živelné pohromy, teroristický čin a pod.

11 .3

Zmluvné strany sa zavazujú upozorniť druhú zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu
na vzniknuté okolnosti vylučujúce zodpovednosť brániace riadnemu plneniu tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia na odvrátenie a prekonanie
okolnosti vylučujúcich zodpovednosť za škodu či inú ujmu.

11.4

Ak bude dodávka Predmetu plnenia zastavená v dôsledku okolnosti vylučujúcich
je dodávateľ povinný bezodkladne vykonať opatrenia na zabezpečenie
Predmetu plnenia, aby sa minimalizovali riziká zničenia alebo jeho poškodenia,
odcudzenia alebo iné hroziace škody.
zodpovednosť,

11.5

Rozsah a spôsob vykonania opatrení na zabezpečenie Predmetu plnenia podfa bodu 11.3
a úhradu nákladov na realizáciu týchto opatrení dohodnú Zmluvné strany pred ich
vykonaním na základe návrhu, ktorý predloži dodávate!'.

11.6

Ak je výsledkom okolností vylučujúcich zodpovednosť havarijný stav, vykoná dodávate!'
opatrenia na zabezpečenie Predmetu plnenia bezodkladne. Ocenenie realizácie týchto
opatrení dohodnú Zmluvné strany následne.

XII.
12. 1

OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCii

V tejto Zmluve dôverné informácie znamenajú všetky informácie, ktoré sa týkajú alebo
môžu týkať Predmetu plnenia, vrátane a bez obmedzenia všetkých údajov a infonnácií,
dokumentov a správ, ponúk, cien, návrhov kontraktov, know-how. vzorcov, postupov,
projektov, fotografii, výkresov, špecifikácii, softvérových programov a akýchkoľvek iných
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médií nesúcich alebo zahrňujúcich takéto informácie a akýchkol'vek materiálov, ktoré
budú pri použití týchto dokumentov spracované a budú tieto informácie obsahovať.
12.2

Dodávater sa zaväzuje použiť všetky dôvemé informácie takto poskytnuté výlučne
pre potreby dodania Predmetu plnenia a následného zabezpečenia prevádzkyschopnosti
Predmetu plnenia. Akékoľvek ďalšie použitie informácií bude
podl iehať
predchádzajúcemu prsomnému súhlasu objednávateľa.

12.3

Dodávater sa zaväzuje sprístupniť dôverné informácie len na základe písomného súhlasu
objednávateľa iba subdodávateľom, dodávateľom a zamestnancom týchto subjektov ale
len tým, ktorí preukázateľne potrebujú poznať takéto dôverné informácie pre účely
riadneho a včasného dodania Predmetu plnenia.

12.4

Dodávateľ nebude robiť kópie dôverných informácii, pokiar to nebude nevyhnutné
pre potreby oprávnených osôb, zaviazaných mlčanlivosťou.

12.5

Pre potreby masmédil môžu

poskytovať

informácie iba poverení zástupcovia

objednávateľa.

XIII.

AUTORSKÉ PRÁVA

13.1

Autorské práva sa riadia zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v zneni neskorších
predpisov (ďalej len .,Autor~kl' zákon").

13.2

Dodávate!' prehlasuje, že Predmet plnenia neporušuje autorské práva tretfch osôb.

13.3

Dodávateľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať majetkové práva k softvéru dodanému
objednávateľovi na zák-lade tejto Zmiuvy a iného druhu plnenia, ktoré by bolo autorským

dielom poofa § 2 Autorského zákona v súlade s Autorským zákonom.
·13 .4

Zm uvné strany si sú vadomé, že Softvér dodaný podra tejto Zmluvy sa môže riadif
licenčnými ustanoveniami výrobcu Zariadenia alebo licenčnými podmienkami tretieh
strán, ktoré budú obsahovať časové, miestne alebo vecné obmedzenča. Dodávateľ sa
zavazuje zabezpečiť, aby licenčné podmienky takéhoto Softvéru umožnili použitie
počftačového programu v počtoch a rozsahu, ktorý zabezpeči plné a neobmedzené
využívanie Hardvéru v súlade s účelom a technickou špecifikáciou podľa tejto Zmluvy,
a i o po celú dobu životnosti Hardvéru.

13.5

Dodávater poskytuje objednávateľovi na základe tejto Zmluvy licanciu v rovnakom
rozsahu aj vo vzťahu k tzv. upgradu (,.vylepšeniu" resp. technickému zhodnoteniu
dodaného Softvéru) a tzv. updatu {aktualizácie) dodaného Softvéru, ktoré slúžia
na zabezpečenie funkcionalít Hardvéru, a to vrátane licencie k technickej a uživaterskej
dokumentácii nevyhnutne potrebnej k ďalšiemu užívaniu prev~dzkovaného Softvéru.

XIV.

UKONČENIE ZMLUVY

14.1

Zmluvu je možné

14.2

Podstatným porušením Zmluv~, v zmysle ustanovenr § 344 a nasl. Obchodného
zákonnfka, a teda dôvodom na okamžité odstúpenie od tejto Zmluvy sa považuje:

ukončiť dohodou

Zmluvných strán alebo odstúpením od tejto Zmluvy.

a) nesplnenie povinností podl'a bodu 7.4 až 7.8 a 13.4 tejto Zmluvy a to ani v dodatočnej
lehote na odstránenie nedostatkov stanovenej objednávaterom v predchádzajúcej
písomnej výzve,
b)
14.3

nedodržanie termínu dodania alebo kvality Predmetu plnenia podra bodu 4.3 tejto
Zmluvy o viac ako 30 kalendárnych dní.

Nepodstatným porušením tejto Zmluvy sa rozumie nedodržanie ostatných zmluvných
podmienok tejto Zmluvy okrem podmienok uvedených v bode 14.2 tohto článku.
Na nepodstatné porušenie tejto Zmluvy objednávateľ dodávateľa písomne upozorní.
Po opakovanom porušeni tej istej zmluvnej povinnosti je objednávateľ oprávnený od tejto
Zmluvy odstúpii'.
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14.4

Podstatné porušenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porušenia, ktoré nie sú podstatné,
predstavujú závažné porušenie profesijných povinností v zmysle bodu 101 preambuly
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom
obstarávani a o zrušení smernice 2004/18/ES a v zmysle§ 32 ods. 1 plsm. h) zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov.

14.5

Odstúpenie od tejto Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení
od tejto Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Odstúpenlm sa zrušuje táto Zmluva ex nunc
a dodávateľ je povinný zastaviť všetky ďalšie dodávky Predmetu plnenia bez zbytočného
odkladu od oznámenia tejto skutočnosti objednávateľom a je oprávnený na základe
protokolu o odovzdan! a prevzatí Predmetu plnenia (potvrdenom oboma Zmluvnými
stranami) vzniknuté náklady fakturovať. Vzniknuté preukázané a objednávaterom uznané
náklady objednávateľ uhradl do 30 dní.

XV.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

15.1

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov {dalej len "Zákon o slobode Informácií")
v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení nesl<oršlch
predpisov.

15.2

Nakofko spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., je povinnou osobou
v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prfstupe k infonnádám v platnom znení
(ďalej ~en "zákon O slobodnom prístupe k informáciám"): zmluvná strany SÚ Oboznámené
s tým, že Zmluva a daňové do·klaéy súvisiace so Zmluvou budú zverejnené takým
spôsobom, k!orý pre povinne zverejňované zmluvy, objednávky a faktúry ukladá zákon
o slobodnom prlstt.:pe k informáciám vo svojom ust. § 5a a § 5b.

15.3

Práva a ~vinnosti Zmluvných strán, ktor~ nie sú uprav~mé v tejto Zmluve, riadia
sa ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných súvisiacich
všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.

15.4

ZmluV':J je možné meniť alebo doplňaf len písomnou dohodou Zmluvných strán vo fonne
dodatkov k tejto Zmluve.

15.5

Táto Zmluva je vypracovaná v 2 (dvoch) rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán
dostane 1 (jedno) vyhotovanie.

15.6

Zoznam subdodávaterov podľa Prilohy č. 5 tejto Zmluvy je možné meniť len na základe
vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán fonnou dodatku k tejto Zmluve, ktorého
obsahom bude nový zoznam subdodávatel'ov.

15.7

Pre pripad sporu na základe tejto Zmluvy sa dojednáva prlslušnosť slovenského súdu.

15.8

Komunikácia medzi Zmluvnými stranami prebieha písomne v listinnej alebo elektronickej
podobe, prostredníctvom doporučenej pošty alebo elektronickej pošty na e-mailové
adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. V prlpade písomnosti doručovaných
prostrednlctvom poäty na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy ako doporučené listové
zásielky, sa tieto pfsomnosti považujú za doručené dňom:
a) odmietnutia prijatia zásielky, ak adresát odoprel prijatie zásielky,
b) uplynutia odbernej lehoty, a to aj v prlpade, ak sa adresát o uložení zásielky
nedozvedel, pretože zásielka bola uložená na pošte a adresát ju v odbemej lehote
neprevzal,
c) vrátenia zásielky ako nedoručiteľnej adresátovi.

15.9

Ak by niektoré z ustanovenf tejto Zmluvy bolo, alebo sa stalo neúčinným, neplatným,
nezákonným alebo nevykonatefným, nebude tým dotknutá, ani obmedzená platnosť,
účinnosť a vykonaternosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Zm luvné strany sa zaväzujú,
že takto dotknuté ustanovenia tejto Zmluvy nahradia novým ustanovením, ktoré netrpl
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vadou pôvodného ustanovenia a v čo najv
yššej možnej miere zodpovedá duchu a
účelu
úpravy práv a povinností, obsiahnutých
v zrušenom ustanovenf.
15.1 O Zmluvné strany vyhlasujú, že táto
Zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za
nápadne
nevýhodných podmienok a predstavuje prej
av ich vôle, ktorý je urobený slobodne, vážn
e,
určite a zrozumiteľne, a ktorý
nie je urobený v omyle a svojim obsaho
m alebo účelom
neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďale
j Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spô
sobilé
na uzatvorenie tejto Zmluvy a jej plnenie
je možné, sú oboznámené s jej obsahom
a bez
výhrad s nfm súhlasia, na znak čoho k tejto
Zmluve pripájajú svoje podpisy.
15.11 Dodávater podpisom tejto Zmluvy
potvrdzuje, že sa oboznámil s dokumentom
spoločnosti
SEPS s názvom .Politika ochrany osobný
ch údajov v spoločnosti Slovenská elektriz
ačná
prenosová sústava , a.s." zverej nenom
na webovej stránke spoločnosti SEP
S
www.sepsas .sk, ktorého obsahom sú info
rmačné povinnosti a ďalšie fakty
o spracúvaní
osobných údajov fyzických osôb zo stra
ny spoločnosti SEPS v zmysle Nariade
nia
Európskeho parlamentu a Rady {EÚ) 201
6/67 9 z 27. aprna 201 6 o ochrane fyzic
kých
osôb pri spracúvan! osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým
sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobe
cné nariadenie o ochrane údajov) a
zák
ona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane oso
bných údajov a o zmene a doplneni niek
torých zákonov.
15.1 2 Neoddelitel'nou súčasťou tejto Zml
uvy je:
15.11 .1
Príloha č. 1
Technická špecifikácia Predmetu plnenia.
15.11 .2
Príloha č. 1a
Zoznam miest dodania
15.11 .3
Príloha č. 1b
Termíny dodania
15.11 .4
Priloha č. 1c
Cenová ponuka

15.11.5
15.11.6

Prfloha

č.

2

Špecifikácia softvéru , licenčné podmienky

Prfloha

č.

3

Všeobecné zml uvné podmienky zabezpeč
ovania

aOP P.
15.11 .7

Príloha č. 4

Všeobecné

informačnej bezpečnosti

15.1 1.8

Príloha č. 5

Zoznam

V Bratislave dňa ..................... ..
Za objednávatera:

tng. Peter Dovhun
predseda predstavenstva

zmluvné

podmienky

BOZP

zabezpečovania

subdodávateľov.

V Bratislave dňa ...... ....... ........ .

Za dodávatera:

Ing. Pavel Štépán
konater

-'Mgr. Martin Riegel
člen

predstavenstva

h -···va o dodaní hardvéru .Tlačové služ by.
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Príloha

č.

Technická špecifikácia Predmetu plnenia
1.

Predmetom plnenia je:

1.1

dodávka a inštalácia zariadeni na mieste vrátane oboznámenia obsluhy:

1.1.1 umiestnenie a základné minimálne technické požiadavky MFD A3 C
Por.f. Umtestneoé v:

Typ

1 Bratislava

MFD
MFD
MFD
UFO

2 Sraflslava

3 Bratislava
4

Bta1islava

MFD
._FO

5 8ratí$1ava
6 Bratislava
7 Bratislava
8 Bratislava

UFO

MFD

9 Bratislava
10 Bratislava
11 Bratislava

MFD
MFD
MFD

12 Bratislava

MFD
MFD

Form6.! Farba

A3

A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3

14 Bratislava

MFD

15 BratiSlava
16 Bratislava

MFD

A3
A3
A3
A3
A3

MFD

A3

17 Bratislava
18 Biatlslava
19 Bratislava

MFD
t.tFO

A3
A3

UFO
UFO

A3
A3

21 Križovany nad DucMihom MFD
22 Krtžova nv nad OudVtlhom MFD
23 leme!Jny
UFO

A3
A3
A3

24 l~metanv

25 sueany
26 sueanv

MFD

A3

MFD
MFD

A3
A3

Sučany

MFO

A3

MFD
MFD
UFO
UFO
MFD
MFD
UFO

A3

13 Bratislava

20 HomáZdatla

Z7
28
29

30
31
32

33
34

mna

iHna

mna

!lina
ilina

'H na

lmna

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

A3
A3

A3

A3

A3
A3
A3
A3

c uaee

aw

Rýc:hloaf
uae. Rfchlost'
(Mimin.)
{A41mln.)
10
70

45

35
35
35
35

35
35

35

35
35

35

35

35
35

35
35

35

35
35
35

35

35
35

35
35
35
35
35

35
35

35

35
35

35
35
3S

35

35

~

35

35

.."
.,
~

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
,.•
~

•

•

"

..•

•

•
•

..

()

<>

..

•
•

•
•..

a

•

•

~

..
,

IO

•

•
•
•
•
•

35
35
35

'"

•o
•

•

35
35
35
35

•
•
•
•
•

•

•

a

35
35

•
•
•o
•

•a
•
•
•

35

IF

..

•

•
•a

35

co SBF

•

•

35
35

35

•

•
•
•

35
35

35

•
•
•
•
•
•

•
•
•

35

35
35
35

LCT

•

45
35
35

35
35

ADF

.,•

o

..

,.

:>

o

Zoznam skratiek:

1.1.2

ADF

- automatický podávač dokumentov (vysokorýchlostný);

LCT

- vel'kokapacitný zásobnfk (formát A4);

CD

- systémový stolík {so zásobnlkom pre papier formátu A4, A3);

SBF

- finišer s dvoj bodovým dierovaním,
brožúrovanfm a triedením posunom;

IF

- (vnútorný) finišer s dvojbodovým dierovaním, dvojP<ldovým zošívaním
a triedením posunom.

dvojbodovým

zošívanfm ,

základné minimálne technické požiadavky MFP A4 BW/C

Por. č.

Umiestnené v:

1 Bošéca
2 Brallslava
3 Bratislava
4
5

Svstričanv
Gabčll<Ovo

6 Košice
7

8

Kvsak
levice

9 lipoYská Mara

Typ Formát Farba Rj'ctllor.r (CIBW) ttaee
(A41mln.)
MFP

A4

MFP

A4

MFP
MFP
MFP

A4
M
M

MFP
MFP

A4

MFP

MFP

A4
A4
A4
A4
M
A4

10 Medzibrod
11 Moldava

MFP
MFP

12 Podunajské Biskupice
13 Považskä BI!Strica
14 Rimavská Sobota

MFP
MFP
MFP

A4

MFP

A4

Senica
15

A4

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

30/C/

30/C/
30/C/
30/C/
30 /C/
30/C/
30/C/
30/C/
30/C/
30/C/
3{)/C/
30/C/
3lJ ICl
3lJ ICl
SO ICl

Tlač

Koplrovanie

•
•
•
•
o
•

•o

•

•o
•

•

·-

..

•..
•

..•

•
•

•

Skenovanie

•"
•
•

•o

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•
•
•

•

"

•

ot
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Duplex/
Netwottt

•
"•
•
o
•
•

•
•

.•
o

•

•
•

strana 1 /2

1
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16 Splisi<A Nová Ves
17 Slullll'lll
18 Var in
19 Velké :<aou4anv
20 Velký Dur

vora

MFP

21

MFP

A4
A4
A4
A4
A4
M

22

Zilina

MFP

.M

23 Zílina

MFP
MFP

A4
A4

24 Zíllna

MFP
MFP
MFP

MFP

c

c
c

c
c
c
c
c
c

30/Cf

30/Cf

301CJ
301CJ
30/CJ

30/C/

301CJ
30/Cf

301CI

•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•

•

•

•

.••

•

•
•
•

•
•
•

•

1.1.3 Všetky zariadenia musia okrem základných minimálnych požiadaviek splňať aj
nasledovné požiadavky:
užívatel'ské prostredie jednotlivých zariadeni v slovenskom alebo českom jazyku;
podpora OCR (optical charactar recognition) v slovenskom jazyku;
podpora RFID čipových kariet.

1.2

Dodávka a inštalácia serverovej aplikácie pre komunikáciu medzi pracovnými
stanicami a MFD a taktiež MFP spolu s oboznámením obsluhy

1.2.1 aplikácia musí splňaf minimálne požiadavky
centrálna konftgurácia tlačiamf
možnosť účtovania a reportovania
možnosť exportu výstupov do Excelu na základe voliteľných parametrov
možnosť priderovania a generovania PIN kódu k užlvate1skej karte
možnosť centrálne preddefinovať profily pre skenovanie
skenovanie do emailu a užívateľských adresárov

1.3

dokumentácia/oboznámenie obsluhy/iné požiadav'~y:
návody na obaluhu jednoaQrvých zariadeni pre použlvatel'ov - zamestnancov
SEPS
oboznámenie garanta a administrátorov systému
dokumentácia skutočného vyhotovenia
vypracovanie plánu obnovy
dodanie administrátorskej a užívateľskej príručky, vrátane detailných pracovných
postupov

1A

Zvoz zariadení:

1.4.1

do administratívnej budovy Bratislava z lokalít:
Senica, Stupava, Bošáca, Križovany nad Dudváhom, Gabčfkovo, Horná Ždaňa,
Levice, Verký Ďur, Podunajské Biskupice

1 A.2

do administrativnej budovy Žilina z lokalft:
Voľa , Veľké Kapušany, Košice, Kysak, Lemešany, Moldava nad Bodvou, Spišská Nová
Ves, Rimavská Sobota, liptovská Mara, Medzibrod, Sučany , Varín, Považská Bystrica,
Bystričany
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Príloha č. 1a
Zoznam miest dodania

Por.
1

2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29

30
31

32
33
34

Umiestnené v:
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Zilina
ZIlina
Zilina
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava

Formát
poznámka
typ zariadenia 1
A3
typ zariadenia 2
A3
A3
typ zariadenia 3
A3
typ zariadenia 3
A3
typ zariadenia 3
typ zariadenia 3
A3
A3
typ.zariadenia 3
A3 l typ zariadenia 3
A3 l typ zariadenia 3
A3 l typ zariadenia 3
typ zariadenia 3
A3
A3
•typ zariadenia 4
A3
typ zariadenia 4
typ zariadenia 4
A3
A3
typ zariadenia 4
A3
typ zariadenia 4
A3
typ zariadenia 4
A3 l typ zariadenia 4
A3 l typ zariadenia 4
A3 l typ zariadenia 4
A3 l!YP zariadenia 4
A3 1vP za:iader.ia 4
HomáZdaňa
A3 ;typ zariadenia 4
Križovany nad Dudváhom . A3
typ zariadenia 4
Križovany nad Dudváhom
A3
typ zariadenia 4
Lemešany
typ zariadenia 4
A3
Lemešany
A3
tvP zariadenia 4
Sučany
A3 l typ zariadenia 4
Sučany
A3 l typ zariadenia 4
Sučany
A3 l typ zariadenia 4
·zmna
A3 l typ zariadenia 4
Zilina
A3 l typ zariadenia 4
Zilina
A3 l typ zariadenia 4
Zilina
A3 l typ zariadenia 4

37

Bošáca
Bratislava
Bratislava

38

Bystričany

35

36

39
40
41

42
43
44

45
46
47
48
49

50
51

52

53
54

~mluva

č.

Gabčíkovo

Košice
Kysak

Levice
Lipovská Mara
Medzibrod
Moldava
Podunajské Biskupice
Považská Bvstrica
Rimavská SObota
Senica
Spišská Nová Ves
Stupava
Varín
Vel'ké Kapušany
Vel'ký Dur

55

vora

56
57

l ilina
Zilina

58

.Zilina

1

A4
A4

A4
A4
A4
A4
A4
A4

A4
A4
M
A4

A4
A4
A4
A4

A4
A4
A4
A4

A4
A4

-

A4

A4

typ zariadenia 5
typ zariadenia 5
typ zariadenia 5
l typ zariadenia 5
l tvP zariadenia 5
11YP zariadenia 5
l typ zariadenia 5
l typ zariadenia 5
l typ zariadenia 5
l typ zariadenia 5
typ zariadenia 5
typ zariadenia 5
typ zariadenia 5
typ zariadenia 5
l typ zariadenia 5
typ zariadenia 5
.typ zariadenia 5
l typ zariadenia 5
l typ zariadenia 5
l typ zariadenia 5
l typ zariadenia 5
l typ zariadenia 5
i typ zariadenia 5
' typ zariadenia 5
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Príloha

č.

1b

Termíny dodania
1.1

Dodávateľ sa

1.2

Dodávateľ nie je oprávnený takto stanovený termín meniť bez dohody s objednávaterom.

1.3

Pred dohodnutým termínom môže dodávate!' odovzdať Predmet plnenia len so súhlasom
osôb objednávateľa oprávnených rokovať vo veciach zmlwných a technických.

1.4

Podrobný harmonogram Predmetu plnenia bude dohodnutý na úvodnom pracovnom
stretnutí zástupcami oboch Zmluvných strán oprávnenými rokovať vo veciach
technických .

zaväzuje

dodať

Predmet plnenia do 31 .03.2022.
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Cenová ponuk a

Por.~.

Typ

Prlloha č. 1c

Formát

Farba

!Zariadenie typu 1:
Pofadov ané minimáln a parametre

1

MFD
Dodané zariadenie

c

A3

Rýchlost'
BWtlai!a
(A41mln.)

Rýchlos r
C tlače
(A4/mln.)

70

70

c

75

70

c

45

45

Zariadenia typu 2:
Poiadov ané minimáln e paramotre

MFD
Dodané :tariadenle

•
•

A3

l

c

c

36

36

!Zariadenie typu 4:
Pofadov ané mlnim61ne param~re
MFD
AJ
35
35
Dodané zariadenie
Bi2hub C360i, 1xDF-714, 1xPC-216, 1xFS-533 , 1xPK-519
A3
36
36

c

c

skratky:

AOF
LCT
CD
SBF

IF
Por. č.

•

•

•

o

Typ

l

•

s

•

•

•

•

•
•

1:1

•

•

•

•

•

l

~DPH

počet

cena bez DPH

1 543,28€

1

7 543,28€

37n,3s €

1

3 n7,39E

4078,024!

9

36 707,58 €

3 317,89 E

23

76 306,87€

ll

c

Q

cena za kus

- automatický podávač dokumentov (vysclcorj'chlostný);
- vef'kokapacltný ~n fk (forrnlM M );
-systémo vý stollk (so zásobníkom pre papier formátu AA, A3);
- finišer s dvojbodovým dlerovanim , dvojbodovým w~fvanim , bro2ilrovanírn
a trieden!m posunom;
- (vnútorný) finiAer s dvojbo~ dierovanlm. dvojbodovým zo!lvaním a
triedením posunom.
Rýchlosť

Formát

(CJBW)tlače

Far!! a

Zariadenie typu 5:
Poladov an6 mlnimiln e parametre
MFP
A4
Dodané zariadenia
Bizhub C3350i

A4

Tlač

Koplrova nle

Skenova nia

c

c

l

30/C/
33/C/

l

•
•

l!>

e

e

•

ZmlttviYG dodanl hardvéru •Tlačové služby - modernizácia a optimalizácia
tlačového prostredia"
.l

•

IF

•

(A41mtn.)

5

SBF

Zariadenie typu 3:
Poiadov ané minimáln e parametre
MFD
A3
35
35
l
Dodané z.arladenle
BIZ.hub C360i, 1xDF-714 , 1xPC-216, 1xRU-513, 1xFS-539SD, 1xPK-524

A3

4

CD

G

Bizhub C4501, 1xPC-216, 1xRU-513, 1xFS-539, 1xPK-524
A3
45
45

c

3

LCT

AccurloPrint C750i Ftux, 1xLU-303, 1xRU-519, 1xF5-539, 1xPK-524

A3

2

ÁOF

c::enaza !\us
bez DPH

1178,77 €

počet

24

cena bez DPH

28 290,48€

Strana 1
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Cenová ponuka

6

Serverová aplikácia • licencia
Po1adované mlnlmi\lne paramatre
centrálna konfigurácia tlaelamf
možnosť účtovania a reportovania
mo.tnosr exportu výstupov do Excelu na základe vouterných parametrov
možnosť priderovania a generovania PIN kódu k užlvaterskej karte
možnosť centrélne preddefinovaf profily pre skenovanie
skenovanie do emailu a užlvaterských adresárov
Poskytované parametre
Rie~enie SafeQ 6 rieši všetky požadované parametre

8

lnttalicla na mieste *
Zariadenie typu 1:
Zariadenie typu 2:
Zariedenle typu 3:
Zariadenie typu 4:
Zariadenie typu 5:
Serverová apliklcia
• miesto lnstalácie je uvedené v Prflohe ~- 1a
zvoz zariadeni

9

prlručky/návodv/dokumenty/oboznámenie

7

Prlloha č. 1c

. . ....

-~~-~

obsluhy

cena spolu bez DPH

Zm)ťiva

ó dodani hardvéru ,.Tlačové služby- modernizácia a optimalizácia tlačového prostredia"

-

14 605,75~

1

14 605,75€

505,00€
109,00 €
109,00 €
109,00€
79,00€
260,00€

1
1

24
1

505,00€
109,00€
981,00€
2507,00€
1 896,00€
2(;0,00 E

L~

1

.

l---

1

-

9

23

173 489,35€
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Prfloha č. 2
Špecifikácia softvéru, licenčné podmienky:
1.1

Serverová aplikácia pre komunikáciu medzi pracovnými stanicami a MFD/MFP musi
splňať minimálne požiadavky:
centrálna konfigurácia tlačiarn i
možnosť účtovania a reportovania
možnost' exportu výstupov do Excelu na základe voliteľných parametrov
možnosť pridel'ovania a generovania PIN kódu k uživaterskej karte
možnosť centrálne preddefinovať profily pre skenovanie
skenovanie do emailu a užívateľských adresárov

Zmluva o dodan í hardvéru .Tlačové služby- modemizécia a optimalizácia tlačové ho prostredia"
/
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Príloha č . 3

Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP a OPP
1. Zhotoviter v zmysle rozsahu predmetu zmluvy a

počas doby jej plnenia v plnom rozsahu
práce svojich zamestnancov, zamestnancov svojich
subdodávateľov ako aj spolupôsobiacich fyzických osôb - podnikaterov pri výkone
zmluvných činnosti pre objednávatera.

zodpovedá

za

bezpečnosť

2. Objednávate!', v zmysle zmluvy a

počas doby jej plnenia, zabezpeč( pred začatím jej
plnenia pre zodpovedného zástupcu zhotoviteľa

Meno a priezvisko:

Ing. Klaudia Husárová

Funkcia:

Senior Sales Representative

a technika požiarnej ochrany zhotoviteľa

Meno a priezvisko:

Milan Dornič

Císlo osvedčenia:

KPHZ-BA-OPP-236-001/2019

oboznámenie zamerané na problematiku dodržiavania predpisov bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci a školenie o ochrane pred požiarmi. Zodpovedný zástupca objednávateľa
bude oboznámený s určen ím niektorých prác spojených so zvýšeným ohrozenlm zdravia
vyplývajúcim z pracovných podmienok.

3.

Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia preberá na seba povinnosti
ustanovené legislatrvnymí predpismi Slovenskej republiky a osobitnými predpismi pre
oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:
Q

4.

Zákon č. 124/2006 Z. :z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmena
a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov,

Q

Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 8212005
Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a dopinení
niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov,

~

Zákon č. 355/2007 Z . z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnenr niektorých zákonov v zneni neskoršich predp!sov,

Zhotoviteľ

v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia, preukázateľne zabezpečí pred

začatrm
plnenia zmluvy pre svojich zamestnancov, zamestnancov svojich
subdodávateľov ako aj spolupôsobiacich fyzických osôb - podnikateľov oboznámenie a

odbornú spôsobilosť ako aj pravidelné oboznámenie ustanovené osobitnými predpismi,
potvrdené podpismi všetkých zúčastnených osôb. Pre vlastných zamestnancov,
zamestnancov svojich subdodávaterov ako aj pre spolupôsobiace fyzické osoby podnikateľov, zabezpeči školenie o ochrane pred požiarmi, ktorí sa s vedomfm
zhotoviteľa zdržujú v objektoch a priestoroch SEPS, hore uvedeným technikom požiarnej
ochrany. Zhotoviter je povinný aj v prípade zmeny u svojich zamestnancov, zamestnancov
subdodávateľov a spolupOsobiacich fyzických osôb -podnikateľov (zvýšenie počtu,
výmena skupin a pod.) preukázateľne vykonať oboznámenie a školenie týchto osôb.

5.

Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia predloži na požiadanie
objednávaterovi, ešte pred uzavretfm zmluvy, fotokópie platných dokladov odbornej a
zdravotnej spôsobilosti, doklady o oboznámení s predpismi na zaistenie bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci a doklady o školení z predpisov o ochrane pred požiarmi na
výkon zmluvne dohodnutých pracovných činnosti svojich zamestnancov, zamestnancov
svojich subdodávateľov ako aj spolupôsobiacich fyzických osôb- podnikateľov.

6.

Zhotoviteľ

v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia zabezpečí pre
všetky
spolupôsobiace osoby bez odbornej spôsobilosti v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z., v
zneni neskorších predpisov stály dozor pri práci fyzickou osobou, ktorá spíňa požiadavky
odbornej spôsobilosti elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky
a podľa STN 34 3100 pre práce na elektrických zariadeniach v blízkosti častí pod napätím.
Do~or pri práci nesmie vykonávať vedúci práce urč.ený v prJs!ušnom prikaze .. 8 ".
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Príloha č. 3
7. Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia je povinný plniť povinnosti
ustanovené v legislativnych predpisoch pre oblasť ochrany pred požiarmi a súvisiacich
slovenských technických noriem:
~

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a o zmene a doplneni niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,

Q

Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z . o požiarnej prevencii v znení neskoršlch
predpisov,

8. Zhotoviteľ je povinný umožniť kontrolu plnenia podmienok výkonu diela zamestnancom
objednávateľa, v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zner.í neskorších predpisov a Zákona
č. 314/2001 Z. z . o ochrane pred požiarmi v zneni neskorších predpisov.
9. V pripade vzniku mimoriadnej udalosti (pracovný úraz, nebezpečná udalosť, závažná
priemyselná havária, požiar) počas výkonu pracovnej činnosti pre objednávatera, je
zhotoviteľ povinný vykonať ohlásenie tejto udalosti v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
zneni neskorších predpisov resp. Zákona č. 314/2001 Z. z . o ochrane pred požiarmi v
zneni neskorších predpisov a zabezpečiť povinnosti vyplývajúce z uvedených zákonov.
Vznik tejto udalosti je zhotoviteľ povinný ihneď ohlásiť a následne písomne oznámiť aj
objednávaterovi s ciefom zabezpečeni a objektívneho vyšetrenia.
1O. Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia zodpovedá za kompletné vybavenie
a použivanie osobných ochranných pracovných prostriedkov svojimi zamestnancami,
zamestnancami subdodávateľa a spolupôsobiacimí fyzickými osobami - podnikateľmi v
zmysle Nariadenie vlády SR č. 395.'2006 Z. z . o minimálnych požiadavkách na
poskytovanie a použfvanie osobných ochranných pracovných prostriedkov v znení
neskoršlch predpisov.
11 . Zhotovitel' je povinný zabezpečiť jednotné oblečenie a viditeľné označenie svojich
zamestnancov názvom - logom firmy, ako aj zamestnancov svojich subdodávateľov
a spolupôsobiacích fyzických osôb - podnikate ľov.
12. Zhotovitef je $lOVinný rešpektovať zákaz fajčenia , prináša ť a požívať na pracovis!<.ách
a v priestoroch v pôsobnosti objednávatera akékorvek alkoholické nápoje alebo omamné
a psychotropné látky. Za nedodržanie tohoto bodu je povinný a zaväzuje sa uhradiť
zmluvnú pokutu vo výške 1000,· ~ za každého zamestnanca, porušujúceho uvedené
zákazy ako aj za spolupôsobiacich dodávateľov. Záznam o písomnom oboznámení
všetkých zúčastnených osôb so zákazom fajčenia a požfvať na pracoviskách
a v priestoroch objednávateľa akékorvek alkoholické nápoje alebo omamné a
psychotropné látky , musí zhotoviter na požiadanie predložil' zodpovednému zástupcovi
objednávateľa.

13. Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať objednávatel'a o povolenie vjazdu vozidiel
s uvedením typu, ECV a účelu vjazdu vozidía. V objektoch objednávateľa sú vozidlá
zhotoviteľa a jeho spolupôsobíacich dodávateľov povinné dodržiavať miestne dopravné
značenie ,
maximálnu povolenú rýchlosť a
pokyny zodpovedného zástupcu
objednávatera. Zamestnancom dodávateľských a servisných organizácií je vstup do
objektov umožnený až po schválení žiadosti na vstup v zmysle internej dokumentácií
SEPS - Režimové opatrenia pre vstup a pobyt osôb v objektoch elektrických staníc
spoločnosti, formulár F0221 Povolenie na vstup a po predložení dokladu o absolvovaní
oboznámenia sa s predpismi BOZP a OPP v zmysle príslušných predpisov.
14. Za nedodržanie zákazu parkovania na vyhradených miestach je zhotoviteľ povinný
uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 200,- € za každé vozidlo parkujúce na vyhradenom
mieste a zároveň v prípade vzniku mimoriadnej udalosti (pracovný úraz, nebezpečná
udalosť, závažná priemyselná havária, požiar) uhradiť škody spôsobené znemožnením
príjazdu vozidiel hasičského a záchranného zboru alebo rýchlej zdravotnej služby.
15. V prípade nerešpektovania dopravného značenia a povolenej rýchlosti vozidlom
zhotovitel'a alebo jeho spolupôsobiaceho dodávateľa v objekte objednávateľa , bude
JVa o dodaní hardvéru .llačové služby - modernizácia a optimalizácia tlačového prostredia"

strana 2 / 3

Príloha č. 3

s okamžitou

platnosťou vydaný objednávatel'om resp. zmluvným prevádzkovateľom
zákaz vjazdu pre uvedené motorové vozidlo do objektu objednávatel'a.

16.

Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté na motorových vozidlách zhotoviteľa
spôsobené nerešpektovanfm dopravného značenia a parkovaním na vyhradených
miestach pre vozidlá hasičského a záchranného zboru alebo rýchlej zdravotnej služby.

17. Zhotoviteľ je povinný na pracovisku objednávateľa dodržiavať všetky zmluvné podmienky

a predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi pri prácach,
ktoré bude v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia vykonávať. Na skutočnosti
odporujúce predpisom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi je
povinný písomne upozorniť zodpovedného zástupcu objednávatera.

18. Povinnosťou zhotovitera je preukázateľne upozorniť objednávatel'a na riziká, vyplývajúce
z činností pre splnenie predmetu zmluvy, ktoré bude na pracoviskách a v priestoroch
objednávateľa vykonávať.

19. Zamestnanci zhotoviteľa resp. jeho spolupôsobiaci dodávatelia sú povinnf počas
pracovnej doby zdrži avať sa na mieste výkonu práce, udržlavať na pracoviskách
a v priestoroch SEPS čistotu a poriadok počas celej doby trvania a plnenia predmetu
zmluvy.
20. Objednávater, zhotoviter a jeho spolupôsobiaci dodávatelia sú povŕnnr na spoločnom
pracovisku zabezpečiť koordináciu činnosti a vzájomnú informovanosť o možných
ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na
zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu osôb prítomných na
pracovisku. Zfrlotoviter je povinný organizovať všetky zmluvne dohodnuté pracovné
činnosti ~ak, aby svojou činnosťou nenarušoval p!ynulý, bezpečný a včasný výkon
.ostatných piacovných činností prítomných osôb ako aj bezpečr.osť prevádzkovaných
zariadení.
21. Zhotov·iter v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia je povinný dodržiavať interné
bezpečnostné, prevádzkové a technologické predpisy objednávateľa, ktoré mu bolí
poskytnuté, napr.: pri zaisťovani , preberanf a· odovzdávaní pracoviska a zaríadenr. V
pr!pade porušenia týchto predpisov zo strany zamestnancov zhotoviteľa resp. jeho
spolu pôsobiacich dodávaterov bude týmto odobraté oprávnenie pre vstup do objektu
objednávatera bez dopadu na plnenie zmluvných záväzkov zhotoviteľa.
22. Za nedodržanie zmluvných podmienok BOZP a OPP j e zhotoviteľ povinný uhradiť
zmluvnú pokutu vo výike 2000,- E. V prípade, ak objednávate!' zistí, že zamestnanci
zhoto~ítera alebo jeho spolupôsobiaci dodávatelia zjavným spôsobom porušujú zásady
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarm~ . zmluvné podmienky
zabezpečovania BOZP a iné písomne dohodnuté podmienky, môže uložit' ďalši u pokutu
až do dvojnásobku pokvty uvedenej v tcmto bode alebo odstúpiť od zmluvy bez toho,
aby zhotoviteľovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo nabehnutých nákladov.
23. Ufoženfm zmluvnej pokuty nie je zhotoviter zbavený zodpovednosti za nedostatky
v oblasti BOZP a OPP zistené kontrolnými orgánmi, ktoré boli spôsobené činnosťou
zhotovitef'a. Ak bude na základe zisteného porušenia právnych predpisov činnosťou
zhotoviteľa uložená pokuta objednávaterovi , zhotoviter uhradí uloženú pokutu v plnej
výške .
Zápis o poučení zodpovedného zamestnanca a požiarneho technika zhotoviteia povereným
zamestnancom SEPS je neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej zmluvy o dielo alebo vydanej
objednávky na výkon prác.
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Prfloha č. 4

Všeobecné zmluvné podmieni'Y zabezpečovania

infonnačnej

bezpečnosti
1

1.1

Ráme<:
úvod

Tento dokument definuje základné bezpečnostné pravidlá a požiadavky SEPS navrhnuté za účelom
optimálneho zabezpeeenia dôvernosti, dostupnosti a integrity infonnácil ako objednávatera, tak aj
informácií dodávatera, proti neautorizovanej úmyselnej alebo náhodnej modifikácii, poškodeniu,
zničeniu alebo prezradeniu.
1.2

Ro7.sah

Rozsah tejto politiky je definovaný v zmysle zavedeného systému riadenia informačnej bezpečnosti
v spoločnosti SEPS v súlade s požiadavkami ISO 27001:2013.
1.3

Organ izácia

Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných za SEPS Každý zmtuvný partner l dodávater
má v zmluve definovanú Osobu oprávnenú rokovať vo veciach zmluvných zs SEPS, zodpovednú za
vlastnfctvo obchodného vzťahu a jeho celkové vykonávanie vrátane dodržiavania súladu s
bezpečnostnými požiadavkami.
Gea\ro:r ill'llgovrnMJčnfl!!bo sysft~mSB :za SiEPS: zodpovedá za opodstatnenosť a primeranosť
schválených oprávn8\111l s rozsahu lCT prostriedxov (HW, SW, siei'ové služby) dodávateľovi prác,
sl ~ieb alebo tovarov v oblasti ICT. Gestor informačného systému za SEPS ďalej zodpovedá za
stEnovanie technJcl<ých a špecifických bezpečnostných požiadaviek a pravidiel vo vzfahu
x samotným informačným systémom, apli~áciám , databázam al<::o aj k sieťovému prostrediu a jeho
komponentom a za primerané nas:lavenle l<vality dodávaných služieb piostrednlctvom detailne
definovaných SLA v zmíuvách a za ich následnú kontrolu počas plnenia predmetu zm;uvy.
Standardne je1o za SEPS v zmluvách uvádzaná osoba oprávnená rokovať vo veciach technických.
Vedúci odboru be1:pečnosti SEPS : Vedúci odboru bezpečnosti SEPS musi zhodnotiť riziká
spojené so zmluvnými partnermi vočl objednávateľovi a v prfpade potreby navrhnúť primerané
technické, organizačné aleba personálne opatrenia na zníženie identifikovaných rizik na
akceptovatel'nú úroveň . Z uvedených dôvodov je Vedúci odboru bezpečnosti SEPS oprávnený
vykonať u dodávateľa bezpečnostný audit v rozsahu definovanom medzinárodným ätandardom ISO
27001 . Vedúci odboru bezpečnosti SEPS musi úzko spolupracovať s Manažérom bezpečnosti
dodávateľa na udržiavani primeranej odozvy na bezpečnostné incidenty/výsledky auditov a
poskytnúť aktualizácie akychkofvek prebiehajúcich zmien bezpsčnostných postupov a politik
objednévatefa.
Manažér dodávatefa & Manažér bezpečnosti dodávatefa: Manažér dodávatera (štandardne je to
osoba dodávatera definovaná v zmluve aka osoba oprávnené rokovať vo veciach zmluvných) musi
identifikovať Manažéra bezpečnosti dodávatera zodpovedného za dodržiavanie bezpečnostných
pravidiel a politik objednávatera. Manažér bezpečnosti dodávateľa spolupracuje pri bezpečnostných
auditoch vykonaných vedúcim odboru bezpečnosti SEPS alebo ním povereným externým subjektom
a je zodpovedný za implementáciu primeraných organizačných, technických alebo personálnych
opatrení za účelom zníženia rizrk identifikovaných bezpečnostným auditom. Manažér bezpečnosti
dodávateľa je ďalej zodpovedný za priebežnú aktualizáciu a riadenie rizfk súvisiacich s dodávanými
prácami, službami alebo tovarmi s potenciálnym dopadom na objednávatera. Zodpovednosfou
manažéra dodávatefa je aj Informovanie objednávatera za SEPS o akýchkoľVek subdodávkach resp.
outsourcovanej práci pri plneni predmetu zmluvy a udržiavanie primeranej bezpečnostnej úrovne a
dohôd aj u subdodávaterov.
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2

Všsobecn é bezpečnostné požiadavky

2.1
2.1.1

Bezpečnostný

audit

SEPS ako obj ednávater je oprávnený vykonávať bezpečnostné audity v rozsahu definovanom
štandardom ISO 27001 u dodávateľa tovaru, služieb alebo prác so zameraním na predmet
zmluvy. Objednávateľ môže vykonanfm bezpečnostného auditu poveriť aj externý subjekt.
Dodávatef musi poskytnúť primeranú súčinnosť pri bezpečnostných auditoch. Objednávateľ
je povinný prsomne informovať dodávatera o plánovanom audite najmenej 15 pracovných dní
pred začatím auditu.
bezpečnosti dodávatera musí preskúmať spolu s vedúcim odboru bezpečnosti
SEPS (ďalej len VOB SEPS) všetky riziká identifikované prostredníctvom preverenia
infraštruktúry a auditov.

2. 1.2 Manažér

2 . 1.3

Dodávateľ musí byt' pripravený na požiadanie poskytnúť potrebnú technickú, prevádzkovú
alebo bezpečnostnú dokumentáciu súvisiacu s dodávanými tovarmi, službami alebo prácami
ako podporu pre extemé audity l SMS v SEPS.

2.1 .4

Okrem auditov zmluvných dohôd/záväzkov vo vzťahu k SEPS, musr dodávateľ vyhovieť
žiadosti objednávatera ako aj zabezpečiť súčinnost' prí vykonaní jednej komplexnej
bezpečnostnej previerky/auditu za rok. vrátane. ale bez obmedzenia na preskúmanie politik,
procesov, postupov, dokumentácie a opatrení týkaiúcich sa fyzickej bezpečnosti, siete,
systémov a aplikácie v súlade s ISO 27001. Ziadosť o vykonanie komplexného
bezpečnostného auditu objednávateľ o%námi dodávatefovi písomne min. 30 kalendárnych dní
pred začaifm auditu.
Objednávateľ má právo prizvať na posúdenie zavedených procesov a postupov aj externého
špecialistu v prípade, ak nie sú v rámci SEPS intemé kapacity na dostatočnej úrovni znalosti
konkrétneho systému, resp. aplikačného vybavenia.

2 ,1.5

2.2 Personálna bezpečnosť
2,2. 1 Dodávateľ musi maf zavedené procesy a špecifické ustanovenia, pre zabezpečenie

2.2.2

2.3
2.3. 1
2.3.2

2.3.3

2 .3.4
2 .3.5

primeranej previerky personálneho pozadia pracovnfkov, ktorr sú nasadzovanf na plnenie
predmetu zmluvy v SEPS. Toto ustanovenie je povinne auditované u dodávateľa . ktorý
zabezpečuje dodávku tovarov, prác alebo služieb pre objednávatera na kritických
systémoch, aplikáciách, resp. má prfstup k citlivým informáciám.
Manažér bezpečnosti dodávatera musr zabezpečiť primerané monitorovanie pridelených ICT
prostriedkov, prostrednictvom ktorých je zabezpečované plnenie predmetu zmluvy vo vzt'ahu
k objednávateľovi . O tejto skutočnosti musia byť preukázaterne poučení všetci zamestnanci
dodávateľa, ktorí sa podiefajú na plnení predmetu zmluvy. Manažér bezpečnosti dodávateľa
musí mať definovaný formálny proces pre odozvu na poruäenie bezpečnostných politík
a predpisov.
Inventár, vlastníctvo a hlasifikácia aktív
Dodávateľ musi mať formalizovaný a zavedený proces riadenia aktiv, minimálne v rozsahu:
Invent ár údajov a informácií: zmluvní partneri musia udržiavať inventár všetkých
informačných aktív (vo vzťahu k SEPS). Inventár musi zahrňaf:
názov, umiestnenie, uchovávanie a klasifikačný stupeň údajov. Týka sa to informačných aktív
ako napr. technické dokumentácie, prevádzkové postupy, databázy ale napr. aj prístupové
údaje, konfiguračné údaje systémov atď.

&nventár fyzických afdív: zmluvní partneri musia udržiavať inventár fyzických al<1ív
používaných pri plnení predmetu zmluvy voči SEPS.
Fyzické aktiva a vybavenie musí mať evidenčné štítky alebo zaznamenané sériové čísla.
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2.3.6

Každému aktlvu musi byť priradený vlastník a musia byť definované požiadavky a podmienky
pre primerané používanie aktiv.

2.3.7

Inventár softvéru: zmluvní partneri musia udržiavať inventár softvéru použlvaného pri plneni
predmetu zmluvy voči SEPS.

2.4

Ukladanie a narábanie s údajmit ochrana lnfonnácll
Zmluvní partneri musia pri ukladaní údajov, resp. pri nakladaní s nimi dodržiavaf minimálne
požiadavKy spínajúce nasledovné odporúčania:
2.4.1.1 Neverejné informácie musia byť uložené zamknuté, chránené heslom/zašifrované.
2.4.1.2 Pri práci s papierovými dokumentmi SEPS je potrebné sa riadif politikou čistého stola. Tlač
citlivých dokumentov SEPS nesmie byť ponechané bez dozoru.
2.4.1 .3 Heslá do systémov a aplikácii SEPS nesmú byť uložené vo formáte nechráneného textu.
2.4.2 Nesmú sa robiť kópie citlivých informácií bez povolenia vlastnlka informácii za SEPS .
2.4.3 Údaje a dokumenty SEPS používané dodávateľom za účelom plnenia predmetu zmluvy,
nesmú byť ukladané alebo replikované u prlpadných subdodávaterov bez súhlasu
objednávatefa; súhlas musi dať objednávateľ ešte pred prenosom údajov subdodávateľovi
alebo ktorejkoľve!( ďalšej entite mimo objednávateľa a dodávateľa. Manažér dodávatefa musi
udržiavať zoznam subdodávateľov. ktorf dostávajú údaje, účel prenosu údajov, metódu
prenosu a šifrovanialochrany alebo protokol, že údaje sú prenesené a schvarovater za SEPS
(gestor informačného systému za SEPS alebo vedúci odboru bezpečnosti za SEPS), ktorí
autorizovali prenos s týmito opatreniami.
2AA Dodávateľ a všatci jeho zamestnanci podíeiajúci sa na plnení predmetu zmluvy sú povinnf
zachovávať mlčanlivosť o všetkých sl<utočnostiach, s ktorými sa oboznámili počas výkonu
!Prác, služieb alebo dodávk·e tovarov v zmysle predmetu zmluvy a to ako po dobu trvania
zmluvy, tak aj po jej skončen L
2.4.5 Dodávater je oprávnený poskytovaf zmluvou dohodnuté činnosti len prostredníctvom
zamestnancov, ktori boli cdsúhlasenl objednávateľom .
2.4.6 Pri ukončeni alebo vypovedanf zn:iuvného vzťahu musia zmluvní partr.eri poskytnúť
objednávaterovi kópie všet'<ých informácii udržiavaných v rámci zmluvného vzfahu, ako aj
všetky záložné a archfvne médiá obsahujúce informácie SEPS.
2.4. 7 Pri ukončení zmluvného vzťahu musi byť spoločne so zmluvnými partnermi dohodnutý proces
zničenia údajov kvOii odstráneniu všetkých informácii SEPS zo systémov a aplikáci!
zmluvných partnerov. Obdobným spôsobom musia byť zničené aj údaje v tlačenej 1orme.

2.4.1

2.5

Výmena infonnácU

2.5.1

Zmluvní partneri musia pri výmene informácii s objednávaterom dodržiavat' nasledovné
odporúčania:

2.5.1.1
2.5.1.2
2 .5.1.3
2.5.1.4

2.5.1.5

2.6
2.6.1
2.6.2

Email: Citlivé informácie SEPS musia byť pri prenose elektronickou poštou vo forme príloh
šifrované.
Doručovanie tlačených zásielok: Posielať citlivé tlačené informácie SEPS prostrednictvom
kuriéra alebo doporučenou poštou so sledovaním/evidenciou zásielky.
Fax: citlivé informácie sa neodporúčajú vymieňať faxom.
Telefón: citlivé informácie SEPS nesmú byť diskutované prostredníctvom pevných alebo lP
telefónov.
Mobilné telefóny: citlivé informácie SEPS nesmú byť diskutované prostredníctvom
mobilných telefónov.

Pravidlá pre dodávateľské NotebookyiPC prlpäjané do infraštruktúry SEPS
Zmluvní partneri musia mať definovanú politiku pre Primerané použitie ICT prostriedkov.
Zmluvní partneri musia udržiavať bezpečnosť počftačov/notebookov prostrednfctvom
preukázatefného patch manažmentu a pravidelne aktualizovaného antivfrového programu.
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Pre všetky notebooky/PC s OS Windows pripájaných do siete SEPS sa vyžaduje zapnutie
osobného tirewall-u.

2.6.3 Údaje SEPS nesmú byť uložené na notebookoch alebo iných prenosných zariadeniach
zmluvných partnerov, pokiaľ ich disky nie sú chránené šifrovaním.

2. 7 Kontinuita činností
2. 7.1 Manažér bezpečnosti dodávatera zodpovedá za

aktuálnosť a funkčnosť plánov obnovy
súvisiacich s plnenlm predmetu zmluvy voči objednávaterovi tak, aby dodávka
služieb, prác alebo tovarov vyplývajúcich z predmetu zmluvy neboli ohrozené ani v prípadoch
neočakávaných alebo havarijných situácií.
Vedúci odboru bezpečnosti SEPS musí zabezpečiť prípravu, udržiavanie a pravidelné testy
SCP/DR plánov, ktoré umožnia dostupnosť v~tkých kritických služieb vo vzťahu k
objednávateľovi v prípade núdze alebo katastrofy a spÍr"iajú podmienl<y minimálnej
požadovanej úrovne služieb.
činností

2. 7.2

2. 7.3 Akýkofvek stav núdze, havárie alebo inej

neočakávanej situácie, ktorá má (môže mať) za
následok prerušenie alebo znemožnenie plnenia predmetu zmluvy musi byf bezodkladne
nahlásený Osobe oprávnenej rokovaf vo veciach zmluvných za SEPS.

2.8 Odozva na incidenty
2. 8.1 Manažér bezpečnosti dodávatera musí

udržiavať

a

aktualizovať

bezpečnostné incidenty.

plán

odozvy

na

2.8.2 Manažér bezpečnosti

dodávateľa musf vedúceho odboru bezpečnosti SEPS bezodkladne
informovať o bezpečnostných incidan~och, ktoré dodávatef zisir pri plneni predmetu zmluvy
(jedná sa najmä o incidenty charakteru neautorizovaný prfstup, naru~eníe dôvernosti aleba

dostupnosti citliVých údajov, identifikovaný škodliVý kód).
2.8.3 Pokiaľ z predmetu zmluvy pre dodávateia vyplýva poVÚnnosť zabezpečovať primeranú úroveň
dôvernosti a/alebo dostupnosti systému alebo údajov v systéme, v oznámeni o incidente
musia byf popísané navrhované opatrenia ako aj návrh plánu budúcich činností na prevenciu
pred podobnými incidentmi v budúcnosti. Manažár bezpečnosti dodávateľa a vedúci odboru
bezpečnosti SEPS musia v čo najkratšom možnom čase dohodnúť postup, resp. vzájomne
odsúhlasiť zmeny za účelom odstránenia bezpečnostného incidentu a spOsob realizácia
plánu budúcich činnosti.

2.9

Sú~ad

s

pre(8p~smi

Ak je ktorékorvek ustanovenie tejto politiky v konflikte s politikami dodávatera. tento problém
musr byť predložený vedúcemu odboru bezpečnosti SEPS na preskúmanie a vyriešenie ešte
pred podpisom zmluvy.

2.10

Doplňujúce lnfonnácle

Ďalšie bezpečnostné požiadavky, najmä špedfické vo vzťahu ku konkrétnym aplikáciám,
systémom ako aj ku sieťovej konektivite mOžu byť špecffikované Gestorom informačného
systému za SEPS priamo v zmluve.
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Zoznam subdodávateľov

č.

Obchodné meno

Skllo podnikania

IČO

IČOPH

Predmet
subdodávky

Podlelsubdod. ivky z hodnoty zmluvy
v EUR

bez O.-H

l.

~

2.

3.

4.

~

~

~

~

~

~

5.

6.
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5

Otoba oprhneni konať za subdodávatera

DPH

~

č.

Meno

~

~

Priii%VIIko

Adresa pobytu

~~

~

Ditum narodenia

~
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