Evidenčné člslo Objedná vatel'a:2 021-044 0-12146 10
Evidenčné člslo Poskytovatel'a:

Servisná zmluv a na

pozáručný

servis disko vých polí a serve rov (H\'V)

uzavretá podl'a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchod ný zákonní k
v znení neskorších predpisov (ďalej len·.Obchod ný zákonn fk")
(ďalej len "Zmluva ")

l.
1.1

ZMLUVNÉ STRANY

Objedn ävatel:

Slovens ká elektrizačná prenoso vá súsU.va, a.s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratisla va
Zapísaný:
v Obchod nom registri Okresné ho súdu Bratislava 1.,
oddiel: Sa, vložka č. 2906/B
IČO:
35 829141
DIČ:
202026 1342
IČ DPH:
51<2020261342
bankové spojenie:
TATRA BANKA , a.s., Bratislava
číslo účtu:
262019 1900/11 00
číslo účtu v tvare
SK30 1100 0000 0026 2019 1900
IBAN/SW IFT:
BIC(SW IFT): TATRS KBX
Menom spoločnosti !<oné:
Ing. Peter Dovhun, generál ny riaditeľ
Juraj Saktor, vrchný riaditer úseku ICT
Osoby oprávne né konať vo veciach:
zmluvných:
Ing. Richard Rečlo, výkonný riadíteľ sekcie prev. a správy !CT,
technických:
Ing. Peter Kušnfr, vedúci odboru RaS ICT infraštruktúry.
(ďalej Jen "Objedn ávater" alebo RSEPS")
1 .2

Poskyto vater:

Zapísaný:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
bankové spojenie :
číslo účtu:
číslo účtu

v tvare
IBAN/SW IFT:
Menom spoločnosti koná:

S&T Slovaki a s. r. o.
Mlynské Nivy 71
821 05 Bratisla va
v Obchod nom registri Okresného súdu Bratislava l.,
oddiel: Sro, vložka č. 5021/B
31 349 935
2020345591
SK2020345591
TATRA BANKA , a.s., Bratislava
2627844273/11
SK33 11 OO oooo 0026 2784 4273
TATRSK BX
Helena Horovčáková, konateľ

oo

Osoby oprávne né konať vo veciach:
zmluvných:
. Roland Pastýr
technick ých:
(ďalej len "Poskyt ovatef" )
(Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej spoločne ako ,,Zmluv né strany"
alebo jednotlivo ako
,,Zmluv ná strana") .
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ll.
2.1

2.2

Účelom tejto Zmluvy je zabezpečiť kontinuitu prevá
dzky diskových poU a serverov
a súvisiacich produktov vo vlastníctve Objednávateľa a stanov
iť práva a povinnosti Zmluvných
strán pri zabezpečovani služieb pozáručného servisu pre
dodaný hardv ér.
Podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy je výber ové
konanie a ponuka Poskytovateľa
ako úspešného uchádzača zo dňa 1.2.2022.

m.
3.1

3.2
3.3

PREA MBU LA

PREDMEľ ZMLUVY

Predmetom tejto servisnej Zmluvy je poskytovanie služie
b pozáručného servisu diskových polí
a serverov, tzv. maintenance hardvéru ("HW") . Zmluv ou
je špecifikovaný rozsah predmetných
služieb a podmienky, za ktorých ich bude Poskytovate., posky
tovať Objednávateľovi.
Služby pozáručného servisu diskových polí a serve rov
sú špecifikované v Prflohe č. 1 tejto
Zmluvy ,,Zoznam zariadenf a rozsah poskytovaných služie
b".
Objednávate!' sa zaväzuje za poskytnuté služb y zaplatiť
Poskytovatel'ovi dohodnutú cenu.

IV.

MIESTO A ROZSAH PlAT NOS TI ZMLUVY

4.1 Miestami dodania predmetu Zmluvy sú:
4.1.1
sídlo Objednávateľa na adrese Mlynské nivy 59/A, 824 84
Bratislava,
4.1.2
Slovenský elektroenergetický d ispečing, ul. Obch odná 2,
010 08 ŽHina .
4.2 Povinnosťou Poskytovatera je poskytovať plnenie
podl'a tejto Zmluvy po dobu iej platnosti
podra článku V. ČAS PLNENiA, pričom tieto povin nosti
sa vzťahujú iba na produkty, ktoré sú
uvedené v Prilohe č . 1 tejto Zmluvy. Tieto produkty sa musia
použlvať v súlade s 1echnickými
podmienkami výrobcu a podľa prisluänej užívateľskej príruč
ky.
4.3 Zoznam zariadení a poskytovaných služieb špecifikova
ný v Prílohe č. 1 je môžné meniť len
na základe pfsomného dodatku k Zmluve.
ČAS PLNENIA

V.
5.1

Táto .Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na obdob ie
odo dňa účinnosto do 31.12 .2024.

Vl.
6.1

6.2
6.3
6.4

Cena za predmet Zmluvy v zmysle článku 111. PRED MET
ZMLU VY za celé obdobie trvania
Zmluvy je 104 042,38 EUR bez DPH,
slovom: stoätyritisfcštyridsaťdva EUR a tridsaťosem cento
v bez DPH.
Cena v uvedenej výške podra bodu 6.1 zahŕňa všetky súvisi
ace náklady.
K cene bude fakturovaná DPH v zmysle zákon a č. 222/2
004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskoršich predpisov (ďalej len ,,zákon o DPH) .
Kalkulácia ceny je súčasťou Prllohy č. 1 Zmluvy.

VU.
7.1

CENA

PLATOBNÉ PODMIENKY

Cena podľa článku Vl. CENA bude Poskytovateľom faktur
ovaná v pomemej časti podľa Prílohy
č. 1 vopred, pre fakturačné obdobie roku 2023
a 2024 do 15 kalendárnych dní od začiatku
fakturačného obdobia. Faktúra za obdobie 2022
bude vystavená do 15 kalendárnych dni od
nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Faktúra sa považ
uje za doručenú v listinnej (tlačenej)
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fonne na adresu sldla Objednávatera a
v elektronickej fonne výlučne na adresu
efaktury@sepsas.sk. Elektronická faktúra doručená
na Inú e-mailovú adresu sa nepovažuje
za elektronickú faktúru doručenú Objednévatefo
vi v zmysle tejto Zmluvy.
7.2 Faktúra musf obsahovať nále.tftosti v zmysle platn
ých právnych predpisov, evidenčné člskl
Zmluvy ObjednávateJ'a, číslo bankového účtu v
tvare IBAN . V prfpade, že faktúra nebude
obsahovaf uvedené nél~ltostl, je Objednávater
oprávnený vrátiť ju Poskytovatarovi. V takom
prfpade sa prerutf plynutie lehoty splatnos1i a nová
lehota splatnosti začne plynúť doručen fm
opravenej faktúry Objednévaterovi.
7.3 Objednévatel' sa zaväzuje uhradif Poskytova
terovi dohodnutú zmluvnú cenu na zéklade
doručenej faktúry, ktorej splatnosť je 60
dnf odo dňa jej doručenia Objednévaterovi.
7.4 Objednávateľ podpisom tejto Zmluvy udefuje
Poskytovatefovl súhlas v zmyste ustanovenia
§ 71 ods. 1 pfsm. b) zákona o DPH, aby vystavova
l a spracúval faktúry v elektronickej fonne,
za podmienky predchádzajúceho Informovania Obje
dnávateFa o pouflvanf elektronickej fonny
fakturácie v zmysle bodu 7.5 Zmluvy.
7.5 Do 10 dni od nadobudnutia 00Mostl tejto
ZmJuvy, je Poskytovater povinný pisomne oznámit'
Objednávateľovi, čl bude pri fakturácii
podra tohto zmluvného vzfahu použlvaf elektronic
kú
formu aktbo listinnú (tlačenú) formu faktúr.
Plsomné omámenle Poskytovatel'a o forme
spôsobu fakturácie sa považuje za záva zné dňo
m jeho dOI'l.IÔenia Objednávaterovi. V
prlpade
doručovania faktúr elektronicky, bude
v oznámeni uvedená aj e-mailová adresa, z ktore
j budú
elektroniek6 faktúry odosielané.
7.6 AJ< si Poskytovatet, nesplni riadne a včas
svoju povinnosť podfa bodu 7.5 tejto Zmluvy,
za záväznú formu fakturáCie sa považuje listinná
(tlačené) fonna.
7.7 Poskytovater je oprávnený písomne ~la
dať Objednávatera o zmenu form y
fakturácie
aj v priebehu trvania zmluvného vzťahu. Spôsob
fakturácie sa považu;e za zmenený odo df'Ja
p fsomného potvrdenia zmeny spôsobu faktu
niae zo strany Objednávatefe Poskytovaterovi.
VIU.

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

8. 7

POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

Poskytovater je povinný do 5 dnr po podp
ise Zmluvy
za Poskytovatera zodpovedajú za plnenie predmetu
Zmluvy.

doručiť

zoznam 086b, ktoré

Poskytovatel' poskytne Objec:tnávatel'ovi služby podr
a podmienok Zmluvy.
Poskytovater je povinný začatie préc 02námif
osobe Objednávatera oprávnenej konať vo
veciach technických dva dni pred začatlm prác
.
Poskytovater je povinný daf odsúhlasiť osobe
Objednévatera oprávnenej konat' vo veciach
technických každ ú významnú zmenu konfiguréde.
Poskytovater nesmie vykonévaf žiadne zásahy do
iných ICT pi'O$trfedkov, než do prostriedkov
Apecffikovaoych v Prflohe č. 1.
Pre zabezpeOenie pr1stupu zamestnancov Posk
ytovatera na pracovisko Objednávatera
na dobu dlhšiu ako jeden deli dodá Poskytova
tel oprávnenej osobe Objednávatera menný
zoznam týchto zames1nanoov (meno, pracovné
zaradenie) minimálne 2 dni pred prvý m dňom
požadovaného prlstupu.
Poskytovatel je povinný zachovávať v§etky obch
odné tajomstvá a dôvemé informácie, ak boli
označené ako dôverné v zmysle Zmlu
vy, ktoré sa v prieb
o Objednévaterovi tak, aby sa o nich nedo:zvedell tretie osob ehu plnenia Zmluvy dozvedia
y.
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8.8

Poskytovater sa zavAzuje evfdovať 'tlšetky Incidenty
v elektronickej evidencii Poskytovatefa
od ich otvorenia až po ich uzavretie tak, aby exist
ovala prehfadná evidencia servisných
zásahov. Poskytovatef sa zaväzuje počas priebehu
zásahu na požiadanie Objednávatefa
emailom informovať o priebehu nele nia. Informácia
musf obsahovať evidenčné číslo incidentu
z evidencie Poskytovatera.

8.9

Poskytovatel' je povinný pri prácach postupovať tak,
aby neprerulll prevádzku (ak nebola
výluka prevádzky vopred dohodnutá) a je povin
ný bezodkladne telefonk:ky a následne
pfsomne upozorn if Objednávatara na stav, kedy došto
k preruieniu prevádzky alebo prác.
8. 1O Poskytovateľ zabezpeči kontinuálny postup prác
a spoluprácu vietkých organizačných zložiek
Poskytovatera, ktoré sa zúčastňujú na plneni pr&dmetu
Zmluvy.
8.11 Poskytovateľ zabezpeči ochranu autorských
a f~Cenčných práv na dodávané produkty.
8.12 Pri plneni Zmluvy je Poakytcvater povinný počfnaf
sr tak, aby nedochádzalo ku Akod'm
na zdravi, na majetku, ns prfrode a životnom
prostredi. Ak Poskytovater, resp. jeho
subdodévatella spOsobla v súvislosU s činnosťami
, ktoré sú vykonávané v rámci plnen
ia
predmetu Zmluvy Objednávateľovi ikodu, Poskytova
tef sa zavAzuje Objednávatefovi nahradiť
túto lkod u v plnom roZ68hu.
8.13 Poskytovater je povinný pri poskytovaní doho
dnutých stužieb dodržiaval' .Weo becn é zmiiM lé
podmienky zabezpečovania BOZP a OPP" uvedené
v Prflohe ~- 2 Zmluvy.
8.14 Poakytovater sa zavazu;e nakladať so vzniknutým
odpadom v súlade so zákonom č.7912015
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorých záko
nov v zneni neskcrik::h predpisov.
8 .15 Poskytovatef zabezpeči uloženie odpadov
vzniknutých pri seJVisných ännostlach na
vyhradené miesto, ktoré mu urči Objednávetef. Zhod
notenie, resp. zneškodnenie uvedeného
druhu odpadu zabezpeči Objednávater na vlastné
náklady.
8.16 Poskytovateľ je povinný dOdržiavaf všeo
becn é zmklvné podmienky zabezpečovania
informačnej bezpečnosti, ktoré sú definovan
é v Prflohe č. 3.

IX.
9.1

POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

Za Objednávatera sú osobami, ktoré zodpovedajú za preb
eranie jednotlivých bodov predmetu
Zmluvy a koordinujú plnenie predmetu Zmluvy,
osoby

technických tejto Zmluvy.

oprávnené konaf vo veciach

9.2 Objednávater poskytne Poskytovaterovi včas vie1k
y Inform

ácie potrebné pre korektné plnenie
predmetu Zmluvy, ako napriklad technické ipecl
fildlde, organizačné schémy, informácie
o zmluvných závAzkoch vo~ tretrm oso.bém, ak sa
týkajú plnenía Zmlw y.
9.3 Objednávate/ poskytne potrebnú súčinnosť
dohodnutú v Zmluve a nebude obmedzovat'
Poskytovatera pri plneni predmetu Zmluvy.
9.4 Objednévater zabezpeč i spoluprácu vietkých
organizačných zložiek Objednévatera, ktoré
sa
zúčastnujú na plneni predmetu Zmluvy.
9.5 Objednávater Poskytovaterovi včas poskytne
všetky informácie o prerušení prác, ak sa tretie
strany pri plneni svojich povlnnostr súvisiacic
h s plnenim predmeb.J Zmluvy dostali
do omeškania .
9.6

Objednávater je povinný dodržiavať dohodnutý
harmonogrwn a Poskytovaterovl
relevantné informácie.

poskytnúť vietk y
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9.7

Objednávater je povinn9 zachovať vietky obchodné tajomstvá
a dôvem6 Informácie, ak boli
ako dôverné v zmysle Zmluvy, ktoré sa v priebehu plnen
ia Zmluvy dozvie
o Poskytovaterovi tak, aby sa o nich nedozvedeli tretie osoby
.
označené

9.8

Objednávater zabezpeč{ udržiavanie zálobl~ kópii
vietké ho prevädzkovan6ho
systémového softvéru tak, aby boH pristupné v prlpade, :!e budú
pot1'ebM pri rteieni problému.

X.

OCHRANA o0VERNÝCH INFO RMÁ af

10.1 V tejto Zmluve "dôverné infotmácie" znamenajú všetky inform
ácie, ktoré sa týkajú alebo mMu
týkat' diela, vrátane a bez obmedzenia vtetký ch údelov a infonn
áclf, dokumentov a správ,
ponúk, ciM, névrhov kontraktov, know-how, vzorcov, postupov,
projektov, fotografif, výkresov,
ipectfikécif, softvérových progrwnov a akýchkorvek iných médir
nesúcich alebo zahrňujúcich
takéto Informácie a akýchkoľvek materilllov, ktor6 budú
pri pou!lt( týchto dokumentov
spracované a budú tleto infonnécie obahovat'.
10.2 Poekytovater sa zaväzuje použiť v§etky d6vemé illform
ácie takto posky tnl.té výlučne
pre potreby poskytovania servi6ných služieb. Akékol'vek d'altie
použitie informácff bude
podliehať predchádzajúcemu pfsomnému súhla
su Objednévatera.
10.3 Poskytovater &a zavlzuje prezradiť/poskytnút' dôverné
informácie len na úklad e plsomného
súhlasu lba subdodávaterom, dodávaterom e zamestnancom
týchto subjektov ale len tým,
ktorl preukázatelne potrebujú poznať takéto · dôverné inform
ácie pra účely riadneho
a včasn6ho poskytCM3nia servisných služieb v zmysle tejto Zmluv
y.
10.4 Poekytovater nebude robit' kópte dôverných Inform
ácii, pokiaľ to nebude nevyhnutné
pre potreby Oprávnených osôb, zaviazaných mlč&nflvosto
u.
10.5 Pn! potreby masmédil mOžu poskytovať informácie iba
povereni zástupcovia Objadnávatera.
10.6 Objednávater sa zavazuje použiť všetky d6verné inform
ácie takto poskytnuté Poskytovaterom
výfučne pre potreby realizácie tejto Zmluvy.
AkékoCvek ďaiAie poulitle informáaf bude
podfiehaľ predchádzajúcemu plsomnému súhla
su Poskytovatefa.
Xl.

ZÁRUČNÁ DOB A- ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

11 .1 Poskytovater zodpovedá za to, te služby poara Zmluv
y sú poskytované podra podmienok
Zmluvy a počas trvania Zmluvy v ro2Sahu Prnohy č. 1 v súlade
s technickými podmienkami
výrobcu použitim výrobcom odporúčan~ch zariadeni.
11.2 Objednévater sa zaVAzuje, že pripadnú vadu produktov
uplatni bezodkladne po jej zistení
písomnou formou.
XII.

12.

ZMLUVNÉ POKUTY

Ak Poskytovater nedodržf termln zahájenia opravy resp.
nedodržf dohodnuté termfny
odstránenia vád podra Prftohy č. 1 tejto Zmluvy, mMe Objed
névater uplatniť zmluvnú pokutu
vo výške 3 % zo stanoveného ročného poplatku údržby prlslu
iného zariadenia za každé
jednotlivé nedodr!anle dohodnutého tennrnu a za každý jeden
deň ometkania. Cena ročného
poplatku jednotlivých zariadeni je uvedená v kalkulácii oeny, ktoré
je súčasťou Prflohy č. 1.
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12.2 Ak Poskytovateľ nedodrží povinnosti definované v bodoch 8.1 až 8.8,
mé Objednávater právo
uplatniť sl zmluvnú pokutu vo výike O, 1 % zo zmluvnej ceny
za každé jednotlivé porulenie.
12.3 Ak Poskytovate! spôsobr pri prácach neplánované preruienie prevádz
ky, má Objednévatef
prévo uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % zo zmluvnej ceny za kafdé
jednotlivé
poruienie.
12.4 Ak Poskytovatel nedodrž! povinnosf definovanú v bode 8.11 , mé Objedn
ávate!' právo uplatniť
sl zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % m zmiuvnéj ceny za každé jednotlivé poruien
ie.
12.5 V prfpade omeikania Objednávatefa s úhradou zrmuvnej ceny na základe
doručenej faktúry
mé poskytovater právo na uplatnenie úrokU z omeškania vo výtke 1M EURIB
OR + 8% p. a.
z dlžnej sumy za katdý deň omeikania. Pre výpočet úroku aa použije hodnot
a 1M EURIBOR,
ktorá je platná k prvému dňu oll'W!tAkania s platbou. Ak 1M EURIBOR nedosla
hne kladnú
hodnotu (zépomé hodnota), pri výpočte úroku &a použije 1M EURIBOR rovný
nUle.
12.8 Vznikom néroku na zmluvnú pokutu pociFa tohto článku, jej uplatnenfm,
vyú{;tovanlm, alebo
zaplatenfm. nie je dotknu tá poviMo sf Poskytovatera vzniknuté vady odstráni
ť, a nezaniká
prévo Objednávatera na uplatnenie náhrady ikody spôsobenej poruien
(m zmluvných
povinnosti Poskytovaterorn v plnom rozsahu.

XJIL

UKONČENIE ZIILUVY

13.1 Zmluvu je možné ukončiť dohodou Zmluvných strán alebo odstúpanim
od tejto

Zmluvy.

13.2 Podstatným porulenlm Zmk.lvy v zmysle ustanoveni§~ a nasl. Obchod
ného zákonnlka a
teda dôvodom na okam!ité odstúpenie od tejto Zmluvy sa považuje:
13.2.1

13.2.2

nesplnenie povinnos1l Poskytovatelom poekytovaf sJužby pozáručného servisu
v zmysle
tejto Zmluvy, ako aj v súlade so súf~nými podkladmi pre poskytovanie
predmetných
služieb a to ani v dodatočnej lehote na odstránenie nedostatkov
stanovenej
Objednávateľom v predchédzajúcej pisomnej výzve;
viacnásobné (t.j. viac ako trikrát za dobu trvania Zmluvy) prekračovania
zmluvne
dohodnutých časov v zmysle Prílohy č. 1;

13.2.3

strata oprávnenia Poskytovatel'a vykonévat' podnikatet'skú čiMosf;

13.2.4

ak je Objednévatet v ornetkanr so zaplatenfm ceny o viac ako 60 dni odo dňa
splatnosti
faktúry.

13.3 Nepodstatným porulením tejto Zmluvy aa rozumie nedOdržanie
ostatných zmluvných
podmienok tejto Zmluvy okrem podmienok uvedenjch v bode 13.2. Na nepods
tatné poruienie
tejto Zmluvy Objednávater F'oskytovatera prsomne upozorni. Po opakovanom
poruie ní tej istej
Zmluvnej povinnosti je Objemévatef oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť.
13.4 Odstúpenie od tejto Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznáme
nia o odstúpeni od
tejto Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Odstúpenlm sa zruiuje táto Zmluva
ex nunc
a Poskytovateľ je povinný zastaviť vtetky préce potrebné na poskytovanie elu!ieb v zmysle
tejto Zmluvy do troch dnf od oznámenia tejto skutočnosti objednávateľom a
je oprávnený na
základe zépisu o poskytnut! slufleb (potvrdenom oboma Zmluvnými
stranami) vzniknuté
náklady fakturovať. Vzniknuté p~eukázané a Objednávateľom uznané náklady
Objednávater
uhradf do 30 dnf.
13.5 Podstatné poruienie tejto Zmluvy alebo jej opakované porušenia, ktoré
nie sú podstatné,
predstavujú Závetné porušenie profesijných povinnosti v zmysle bodu 101
preambuly
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smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014124/EÚ z 26. februá
ra 2014 o verejnom
obstarávani a o zru!enf smernice 2004/18/ES a v zmysle § 32 ods.
1 pfsm. h) zákona f .
343/2015 Z. z. o verejnom obstaráva nr a o zmene a dopfnenf niektor
ých predpisov.
XIV.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1 Zmlwa nadobúda platnosť dt'\om jej podpisu oboma Zmluvnými
stranami a účlnnosf dňom
nasleduJúcim po dni zverejnenia tejto Zmluvy v súlade s ust. § 47a ods.
1 Občianskeho
zákonnfka, pričom na právne vzt'ahy vypi9Yajúce z tejto Zmluvy vznikn
uté pred jej účinnosťou,
no najsk6 r od 1.1.2022, sa vzt'ahujú ustanovenia tejto Zmluvy v primer
anom rozsahu.
14.2 Práva a povinnosti Zmluvných strén, ktoré nie s(l uprave
né v tejto Zmluve, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonnllta a ustanoveniami osta1ných
slivisia ach vteobe cne
záväzných právnych predpisov platných na územ( SR.
14.3 Zmluvné strany sa dohodli, fe Zmluva a daňové doklad
y súvisiace so Zmluvou budú
zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zventjňované zmluvy
, objednávky a faktÚiy
vyplýv a z § 5a a Sb zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prfstup
e k informáciám a o zmene
a doplneni niektorých zákonov (zákon o slobode lnformécil} v zneni
neskoršídl predpisov.

14.4 S poukazom na skutofnost', !e v rámci poskytovania služby môže
dochádzať k spracúvaniu
osobných údajov dotknutých os6b, Poskytovatar je povinný poskyt
ovať služby tak, aby boli
plne v súlade s požiadavkami na ochranu osobných údajov,
ktoré ukladajú nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2018 o ochran
e fyzických osOb pri
spracúvanJ osobných údajov a o vornom pohybe takýchto údajov, ktorým
sa zrušuje Smemlea
95/46/ES (vieob ecn6 nariadenie o ochrane Cldajov) a zékon č.
1812018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnenr niektorých zékonov (spolu
dalej len .legislatlva
o ochrane osobn9ch údajo vj v zneni ich prtpadných neskc:
rifch zmien . Poskytovater
je povinnj poskytovať služby tak, aby najma aviak nielen obsahovalo
účinné bezpečnostné,
technick~. resp. iné d'alile opatrenia s clerorn zaistif čo
možno najvyUiu úroveň bezpečnoetí
a ochrany osobných úd~ov vyžadovanú Legislativou o ochrane osobných údajov
.
14.5 Posk.ytovater podp;Jom tejto Zmluvy potvrdzuje. že sa obozná
.m~ s dokumentom spoločnosti
SEPS s nézvom .Politika ochrany osobných údajov v spoločnosti
Slovenská elektrizačná
prenosová sústava, a.s.• zverejnenom na webovej stránke spoločnosti
SEPS www.sepsas.sk,
ktorého obsahom sú infonnaené povinnosti a ďalšie fakty o spracú
vanf osobných údajov
fyzickýctl osôb zo strany spoločnosti SEPS v zmysle Nariadenia
Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. aprffa 2016 o ochrane fyzických osôb
pri sprac(lvanf osobných
ódajov a o vofnom pohybe takýchtO údajov, ktorým sa zru§uje Smern
ica 95/46/ES (weobecné
nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 1812018 Z. z. o ochrane osobný
ch údajov a o zmene
a dopfnenr niektorých zákonov.
14.6 V tejto Zmluve je zahrnutá celé dohoda medzi Zmluvnymi strana
mi, týkajúca sa predmetu tejto
Zmluvy. Zmluva nahrádza akékofvek doterajšie ponuky, koreiponden
ciu a vyrozumenia
uskutočnené medzi Zmluvnými stranami, čl už v písom
nej (vrátane emailovej) alebo ústnej
podobe.

14.7 Ak by niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy belo, alebo sa
stalo neúčinným , neplatným,
nezákonným alebo nevykonaterným (ďalej aj ako "vada pôvodného ustano
venia"}, nebude tým
dotknutá, ani obmedzená platnost, účinnosť a vykonaternosf ostatný
ch ustanovení tejto
Zmluvy. Zmluvné strany sa zavazujú, že takto dotknuté ustanovenia
Zmluvy nahradia novým
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v čo najvyššej možne j miere
ustanovenim , ktoré netrpf vadou pôvodného ustanovenia a
v zrušenom ustanovenr.
zodpovedá duchu a účelu úpravy práv a povinn ostr, obsiahnutých
tiesni ani za nápadne nevýhodných
14.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluva nebola uzavretá v
ý slobodne, vážne, určite
podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je uroben
om alebo účalom neodporuje
a zrozumiteľne , a ktorý nie je urobený v omyle a svoj ím obsah
spôsobilé na uzatvorenie tejto
alebo neobchádza zákon . Ďalej Zmluvné strany vyhlasujú, že sú
a bez výhrad s ním súhlasia,
Zmluvy a jej plnenie je možné, sú oboznámené s jej obsahom
na znak čoho k tejto Zmluv e pripájajú svoje podpisy.
šnosť slovenského súdu.
14.9 Pre prípad sporu na základ e tejto Zmluvy sa dojednáva prfslu
dohodou Zmluvných strán formou
14.10Zmluvu je možné meniť alebo doplňaf len písom nou

dodatku k Zmluva.
h si každá zo Zmluvných strán
14.11T áto Zmluva je vypracovaná v dvoch rovnopisoch, z ktorýc
ponechá jedno vyhotovenie.
y:
14.12Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú Príloh
e cenovej kalkulácie.
Prfloha č. 1: Zoznam zariadení a poskytovaných služieb vrátan
BOZP a OPP.
Príloha č. 2: Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania
informačnej bezpečnosti.
Príloha č. 3: Všeobecné zmluv né podmienky zabezpečovan ia

V Bratislave dňa ...................... ::::::-.....

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

Za Objednávateľa

Za Poskytovatera

Ing. PeterDovhun
generálny riadíter

..................
··········čát·ová
··········
ena Horov
nater

Juraj Saktor
vrchný riaditer úsel<u lCT
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lnstallatlon Custo mer Number: 00854 722

-

IBM HW Malntenance:

---

; Por

-.:1s1o
1
2
3
4
5
6
7
8

-

Typ

............ ,"~

V7000 SFF Control
400GB 2.5FiashDrive
V7000 SFF Control
400GB 2.5FiashDrive

2076
2076
2076
2076

V7000 SFF Control
4QOGB 2.5FiashDrive
V7000 SFF Control
400GB 2.5FiashDrive

2076
2076
2076
2076
2417
2417
2417
2417
3573
3573
7042
7042

16 IBM 7042-C R9
17 · IBM Power Svstem S822
18 EPX1-ô-core 3.89 GHz Proc Gard

8284
8284

19 387GB SFF-3 SSD 5xx for AIX/l
20 IBM Power System S822
21 EPX1-6-core 3.89 GHz Proc Gard

22 387GB SFF-3 SSD 5xx for AIX/L
23 V5010E SFF Control
24 Warrantv Service Uoa rade 810
25 V5010E SFF Control
26 Warranty Service Upgrade 81 O
27 V7000 SFF Exoanslon

!

28 400GB 2.5Fiash0ri~
Warrantv Service UPQrade 810
30 Warranty.§ervlce UP.Qrade 610

29

l Spolu lfj!_._

---·

._.,

--

--

15 IBM 7042-CR9

l

č.

1

Zozn am zariadení a poskytovaných služieb vrátane cenovej
kalkulácie.

9 IBM Hardware Suppor t Extension
10 IBM Hardware Suppor t Extension
11 IBM Hardware Suppor t Extension
12 IBM Hardware Suooor t Extension
13 IBM 3573-L2U
14 IBM 3573-L2U

...

Prrloha

624

7824G5 0

AHH2

7824G5 0
7824G6H
7824G6H
7824GYT

624
AHH2
624
AHH2

C48
C48
C48

24h Committed Fix 24x7
24h Commltted Fix 24x7

L2U

78CD005

24h Committed Fi.x.24x7

CR9
CR9

786f10 0
786F1ED
783002)(

24h Commltted Flx,24x7
24h Committed F-lx,24x7
24h Commítted Flx.24x7
24h CQmmitted Fix,24x7

22A

8284
8284

EPX1
ES7K
224

2076

r

24h Commltted Fix.24x7
24h Committed Fix 24x7
24h Committed Fix.24x7
24h Commltted FiX 24x7
24h Commltted Flx,24x7

13F1V8VV
78CD002

8284

2076

J

24h Committed Flx,24x7
24h Committee! Fix 24x7

C48
L2U

22A

L~-é~

24h Committed Fix 24x7 .
24h Committed Flx".?4x7 _

13F1V87

8284

2072
2076

~

24h Commltted Fix 24x7
.24h Committed Fix.24x7

EPX1
ES7K

2072
2072
2072

7824GYT
7824GZF
7824GZF
13F163V
13F1V85

624
AHH2

bCifvtel llftYfjl

p,

M3B
M3B

1
2
1

M3B ~
M3B
M3B

2
1
2
1
2
1

M3B
M3B
M3B
M3B

M38
M38
M3B

783002 X
783002X . 24h Commltted Flx,24x7
24h Committed Fix,24x7
7~3X

5 324,60

-~-

5 324,60

5 320,00

-

..

-~

15 969,20.

0 ,00

0,00

0,00

0,00

5324,6 0

5 324,60

5 320,00

15 969,20

0,00

0,00
5 324,60

0,00
5 320,00

0,00
15 96S,20

5324,6 0

o.oo

0,00

0,00

01,00

5 324,60

5 324,60

0,00
632,83

0 ,00
632,83
632,83

5 320,00
0,00

15969, 20
0,00

630,00
630,00

1 8.95,66
1 895,66

1
1

632,83
832,83

632,83

630,00

1 895,66

1

632,83
1180,3 0
1180,3 0

632,83
1 180,30
1 180,30

630,00
1175,0 0
1175,0 0

1 895,66
3535,6 0

480,03
480,03

475,00

M3B
M3B

1
1

M3B
M3B

1
1

480,03
480,03

M3B

1

1 574,23

1 574,23

M3B

1

0,00

M3B

2
1

0,00
1 574,23
0,00
0,00

M3B

---

Stw'!
-

3 535,60

475,00
1 570,00

1 435,06
1 435,06
4 718,46

0,00
0,00

0,00

o.oo

0,00

1 574,23
0,00

1 570,00
0,00

0,00

0,00

0,00
4 718,46
0,00
0,00

0,00
397,47
0,00

834,95

850,00

1 684,95

0,00
0,00

0,00
0 ,00

397.47
0,00

224

783003 X_ _ 24h Committed Flx,24x7
~
24h Committed Fíx,24x
783003 X
7
781NB1 6 24h Commltted Fix,24x7
781NB16 24h Commltted Fix,24x7
781ND06 24h Committed Fíx,24x7

224

781ND06

24h Committed Flx,24x7

1

397,47

0,00

24F
AHH2

7825REV

0,00

24h Comml tted Fix.24x7

397,47

M3B

1

7825REV
7825RE V

24h Committed Flx,24x7
24h Committee! Fix 24x7

M3B
M38

2

1 552,62
0,00

3678,8 1
0,00

3 080,11
0,00

8 311,54
0,00

726,02
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

726,02
0,00

_. ~3 :r1'2iJ.2 ; 35 549,85 ~ J5 11~0,11

l 1o.c 042,~

224

24F
2076_. AHH2

M3B
M3B

-

M3B
M3B

1

M3B

1

M3B

78~5REV -~S.~J!I_!!litted F~J4x7 _ .. k-M~

-·-

1
2
1

1

-.
L

2
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lns tall atio n Cu sto me r Number:

00854722

'f)I!Yetla!1Ja poi '!Je y a úro yne HW
Ma lnl! nen cs:
IBM HW malntenanc~- druh alu

Priloha č. 1

fleb :

M3B: 24h eommltted Fix. 24x7
Doba nalllasovania 24x7 (bez ohfa
du na sviatky alebo víkendy) tefefont
cky na +421 903 217 569 a emailo
Oprava zariadenia on-site (aj v prlp
m na servis@sk..ibm.com.
ade dielov označených CRU - CU
stomer replaceabJe unit), garantova
né doba opravy do 24h.
Ro dlr ená tec hni cká Podpora ..

ETS (Enhanced Technical Sup por

t)
Doba poskytovania slu žby - Po nde
lok - Piatok od 08:00 do 17:00.
Integrovaná, Rýchla a Proaktfvna
podpora Enhanced Technical Sup
port pre infrdtruktúru HW/SW, ktor
a non-IBM produktov tretích strán.
á rozAiruje podporu IBM HW/OS/Mid
dleware
Personallzovanä rozilrená podpor
a
strénky) efektlvne pomOže zlepšlt' - vyčlenenj tfm Account Advocate na základe zfsk.aných znalosti o
dostupnost' systémov a Ich produk
tivitu. Týmto priamo oodporuje bus prostredí Zákaznfka (kfúčové &ilné a slabé
iness zákaznlka.
Proaktfvny prfstup - tlm Account
Advocate vykonáva služby podpor
y s
problémov a zabezpečenfm maxim
álnej dostupnosti rr infraätruktúry ~ka informovaním a radami pre Zákaznll<a v zéujme predchádzania
výskytu
zníka.
Integrované slu žby - znftenie zákazn
fcke
rýchleho prístupu do globálnych znaJos j náročnosti na servis komplexného prostredia zloženého z viacerých
produktov viacerých výrobcov e vyu
tných databáz IBM.
žitím

Serulsná zmluva na poz:áručný serv
i& disko-vých poll a 69rv erov (HW)

Stra na2 z2

Príloha

č.

2

Všeobecné zmluvné podmienky zabe.1!p~čovania BOZP a OPP.
1.

Zhotoviteľ v zmysle rozsahu predmetu zmluvy a počas doby jej plnenia v plnom rozsahu
zodpovedá za bezpečnosť práce svojich zamestnancov, zamestnancov svojich subdodávateľov
ako aj spolupôsobiacich fyzických osôb - podnikatefov pri výkone zmluvných činnosti
pre objednávateľa .

2.

Objednávateľ, v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia, zabezpeč( pred začatfrn jej plnenia
pre zodpovedného zástupcu zhotovitera

Meno a priezvisko: Ing. Maroš Húska
Funkcia: ATB, TPO- GAJOS, s.r.o.

a technika požiarnej ochrany zhotovitera

Meno a priezvisko: Ing. Maroš Húska
Číslo osvedčenia: 55-001/2016

oboznámenie zamerané na problematiku dodržiavania predpisov bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci a školenie o ochrane pred požiarmi. Zodpovedný zástupca objednávateľa bude
oboznámený s určenfm niektorých prác spojených so zvýšeným ohrozenfm zdravia
vyplývajúcim z pracovných podmienok .
3.

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

Zákon č. 12412006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znenf neskorších predpisov,

~

Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnenr zákona č. 8212005 Z. z.
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávanf a o zmene a doplnenr niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,

~

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

4.

Zhotoviteľ

v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia, preukázaterne zabezpečf pred začatím
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
subdodávateľov ako aj pre spolupôsobiace fyzické osoby - podnikaterov, zabezpečí školenie
o ochrane pred požiarmi, ktorí sa s vedomím zhotovitera zdržujú v objektoch a priestoroch
SEPS, hore uvedeným technikom požiarnej ochrany. Zhotoviteľ je povinný aj v prípade zmeny
u svojich zamestnancov, zamestnancov subdodávateľov a spolupôsobiacích fyzických
osôb - podnikateľov (zvýšenie počtu, výmena skupín a pod.) preukázateľne vykonať
oboznámenie a školenie týchto osôb.

5.

Zhotoviteľ

6.

Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia zabezpečf pre všetky spolupôsobiace
osoby bez odbornej spôsobilosti v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z., v znení neskorších
predpisov stály dozor pri práci fyzickou osobou, ktorá splňa požiadavky odbornej spôsobilosti

v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia predloží na požiadanie objednávateľovi,
ešte pred uzavretím 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.
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'

elektrotechnika na riadenie činností alebo na riadenie prevá
dzky a podla STN 34 3100 pre práce
na etektrických zariadeniach v bllzkosti častf pod napä
tlm. Dozor pri práci nesmie vykonávať
vedúci pr411ce určený v prfsJuAnom prfkaza • B ...

7

Zhotovtter v zmysle %1Ylluvy a počas doby jej plnenia je
povinný plniť povinnosti ustanovené
v lagislatlvnych predpisoch pre obtasf ochrany pred
požiarmi a súvtsiacich slovenských
technických noriem:
c::>

Zákon č. 31412001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a
o zmene a doplnenf niektorých
zákonov v zneni neakoriích predpisov,

<>

VynléAka MV SR č. 121/2002 Z. z. o po!iamej prevencii
v znení neskoršich predpisov,
8. Zhotoviteľ je povinný umo!nit' kontrolu plnen
ie podmienok výt<onu diela zamestnancom
objednévatela, v zmysle Zákona č. 12412006 Z. z. o bezpe
čnosti a ochrane zdravia pri práci
a o zmena a doplnenr niektorých zákonov v znenr neek
orirch predpisov a Zékona č. 31412001
Z. z. o ochrane pred požiarmi v znenf neskoršfch predpisov.
9. V prtpade vzniku mimoriadnej udalosti (pracovný
úraz, nebezpečná udaJost', závažné
priemysefná havéria, poiiar) počas výkonu pracovnej činnos
ti pre objednávatela, je zhotovitef
povfmý vykonaf ohlásenie tejto udaloati v zmysle Záko
na č. 124/2006 z. z. o bezpečnosti
a ochrane zdravra pri práci a o zmene a dopfnenf nfekt0
1'ých zákonov v znenr neskorlfch
predpisov resp. Zákona č. 31412001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v znenf neskoršlch predpisov
a zabezpečíf povinnosti vyplývajúce z uvedených zákon
ov. Vznik tejto udalosti Je zhotoviter
poVinný ihneď ohlásiť a následne pfsomne oznámiť aj objed
névaterovi .a cierom zabezpečenia
objektfvneho vyietrenla.
1o. Zhotoviter v zmysle zmluvy a počas doby jej plnen
ia zodpovedé za kompletné vybavenie
a použfvanie osobnýctl ochranných pracovných
prostriedkov avojimi zamestnancami,
zamestnancami aubclodávatera a spolup&obiaclmf fyzick
ými osob ami- podnlkatel'mi v zmysle
Nariadenie vlády SR č. 39512006 Z. z. o minimálnych
pož:jadavkéch na poskytovanie
a poutf vanie osobn ých ochranných pracovných prost
riedkov v zneni neskolilch predpisov.
11. Zhotovtter je povinný zabezpečit' jednotné obleč
enie a vidlteTné označenie svojich
zamestnancov názvom - logom fimy, &;1(o aj zame
stnancov svojich subdodôivaterov
a spolup6sobiacich fyzických osOb - podnlkaterov.
12. Zhotoviteľ je povinný reipektovať zákaz fajčenia,
priná laf a potrvať na pracoviskách
a v priestoroch v pôsobnosti objednávatera akékofvek
alkohofické nápoje alebo omamné
a psychotropné látky. Za nedodrtanie tohoto bodu je povin
ný a zaväzuje sa uhradiť zmluvnú
pokutu vo v9ike 1000 ,- € za každého zamestnanca, poruä
ujúceho uvedené zákaz y ako aj za
spolupOeobiacich dodávatelov. Zéznam o plsomnom obozn
ámenr vtetkých zúčastnených O&Ob
so zákazom fajčenia a po!fvaf na pracoviskéch a v
priestoroch objednávateľa akékof\lek
alkoholické nápo je alebo omam né a psychotropné látky
, musi zhotovitel na požiadanie
predložif zodpovednému zástupcovi objedn,vatera.
13. Zhotoviteľ je povinný pfsomne požiadaf objednávat
era o povol
typu, EČV a účelu vjazdu vozidla. V objektoch objednávat enie vjazdu vozidiel s uvedenIm
era sú vozidlé zhotovitera a jeho
spolup6soblacich dodévaterov povinné dodržiavať miest
ne dopravné značenie, maximélnu
povoJenú rýchlosť a pokyny zodpovedného zéstu
pcu objednávatera. Zamestnancom
dodávatel'ských a servisných organizácií je vstup do
objektov umožnený až po achváJenr
!iado sti na vstup v zmys le internej dokumentácii SEP
S- Režimové opatrenia pre vstup a pobyt
osOb v objektoch elektrických etanlc spoločnosti, formu
lár F0221 Povolenie na vstup a po
predloienl dokladu o absolvovaní oboznámenta sa
.s predpismi BOZP a OPP v zmysle
prfsluiných predpisov.
14. Za nedodržanie zákazu partovanla na vyhradenýc
h miest
zmluvnú pokutu vo 'lýtke 200... E za každ6 vozidlo parkujúceach je zhotoviteľ povinný uhradiť
na vyhradenom mieste a zároveň
v prfpade vzniku mimoriadnej udalosti (pracovný
úraz, nebezpečná udalost', n\važllá
priemyselná havária, požiar} uhradiť ikody sp68obené
znemožnenlm prijazdu vozidiel
hasičsk6ho a záchranného zboru alebo rýchle
j zdravotnej slutby.
Servisná zmiiN8 na poz.truený servis diskových poll a set\'ero
v (I-M')
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15. V prfpade nerešpektovania dopravného
značenia a povolenej rýchlosti vozi
dlom zhotoviteľa
alebo jeho spofupôsobiaceho dodávat
era v objekte objednávatera, bude s
okamžitou
platnosťou vydaný objednévaterom
resp. zmluvným prevádzkovatefom zák
az vjazdu pre
uvedené motorové vozidlo do objektu obfe
dnévatera.
16. Objednávate!' nezodpovedá za ikod
y vzniknuté na motoro~ch vozidlác
h zhotovítefa
spô sob ené nereipektovanfm dopravn
ého značenia a parkovaním na vyhrade
ných miestach
pre vozidlé haslčsk6ho a Záchranného zboru aleb
o rýchlej zdravotnej slul by.
17. Zhotovlter je povinný na pracovisku
objednévatefa dodržiavar viet ky zmluvné
podmienky
a predpi5y bezpečnosti a ochrany zdravia pri
prééi a ochrany pred požiarmi pri prácach ,
ktoré
bude v zmy sle zmlu vy a počas dob
y jej plnenia vykonávať. Na skutočno
sti odp oruj úce
pred piso m bezpečností a ochrany zdra
vfa pri prác i a ochn~ny pred požianni je pov
inný plsomne
upozorniť zodpovedn6ho záatupa.
a objednávatera.
18. PoviMost'ou zhotovitela je preukáza
terne upozorniť objednávateta na rizik
é, vyplývajúce
z činností pre splnenie predmetu
zmluvy, ldor é bud e na pracoviskách a v
priestoroch
objednávatera vykonávaf.
19. ZamestnaneJ zhotovltel'a reap. jeho
spolupOsobiaci dodávatelia sú povinn! poč
as prac
doby zdržjayat' sa na mieste výkonu pric
e, udržiavať na pracoviskách a v priestoroch ovnej
SEPS
čistotu a poriadok počas celej dob
y trvania a plnenia predmetu zmluvy.
20. Objeclnávater. zhotoviter a jeho
spolupeaob;ací dodávatelia sú povinnf
na spoločnom
pracovisku zabezpečiť koordináciu činnosti
a vzájomnú lnformovanoaf o mož ných ohro
zeniach,
preventívnych opatreniach a opatreniach
na poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie
požiarov,
na vykonanie záchrann~ prác a na evak
uáciu osôb pr!tomných na praccMsku. Zho
je povinný orga nlzo vaf vAetky zmluvne
tovtter
dohodnuté pracovné činnosti tak, aby svoj
ou člnnost'ou
nen arui ova l plynulý, bezpečný a včas
ný výko n ostatných pracovných
činnosti prftomných osô b
ako aj bezpečnosť prevádzkovaných zaria
den(.
21 . Zhotoviter v zmysle zmluvy a
počas dob y jeJ plnenia je povi
nný dodr1favar Interné
bezpečnost,é, prevádzkové a tech
nologické pred pisy objednévatera, ktoré mu
boli poskytnuté,
napr.: pri zaisfovanr, preberani a odovzc:ta
vanr pracoviska a zariaden(. V prfpade
porušenia
týchto predpisov zo strany zamestnancov
zhotovltera resp. jeho apolup&obiacich dod
ávatef'ov
bude tým to odobraté opn!ívnenie pre vstu
p do objektu objednáYatera bez dopadu
na plnenie
zmluvn9ch závlzkov zhotovítel'a.
22. Za ned održ anie %mluvnýcb pod
mie nok BOZ P • OPP Je zhotovlter
pov lnn t
· zmluvnú pokub.l vo výtk e 2000,· E.
V prfpade, ak objednávater zistf, !e zam uhra dit'
estnanci
zhotoviteľa alebo jeho apolupO
aobiaci dodévatelia zjavným spôsobom
porutujú zása dy
bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci a ochrany pred poiiarml, zmlu
vné podmienky
zabezpečovania BOZP a Iné pfso
mne doh odn uté podmienky, mM e ulo ilt'
d'al
iiu pok utu al
do dvo jnás obk u pok uty uvedenej v
tom to bod e alebo odstúpit' od zmluvy
bez toho,
aby zhotovlterovi vznikol náro k na náh
radu prfpadnej ikO dy alebo nabehnutých
náldadov.
UlofenJm zmluvnej pok uty nie je zhotovite
r zbavený zodpovednosti za nedostatky v
obla
a OPP zistené kontrolnými orgánmi , ktoré
boli spôsobené ännost'ou zhotovitera. Ak bud sti BOZP
e na zéklade
zisteného poM &ni a právnych predpisov
činnosťou zhotovitera ulo.!ená poku
ta objednávaterovl ,
zhotovitef uhradl uloženú pokutu v plnej výAk
e.

Servisné zmluva na pozáruá'l~ se!Vls dielco
vých

poll a serverov (HW )
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Prlloha č. 3

Vleobecné zmluvné podmienky

zabezpečovania informačnej bez
pečnosti

1

Rámec

1.1

ÚVOd
ľento dokument definuje základné bezp
ečnostné pravidlá a požiadavky SEPS
navrhnuté za účelom
optimálneho zabezpečenia dOvernosti, dost
upnosti a Integrity infonnécil ako objedntv
atera, tak
aj infonnécif dodévatera, proti neautorizovan
ej úmyselnej aJeb o néhodnej modifikácii, poik
odenlu,
zničeniu alebo prezradeniu.

1.2

Roz sah

Rozsah tejto politiky je definovaný v zmysle
zave

ho systému riadenia informačnej bezpečnost!
v spoločnosti SEPS v súlade s požiadavkami ISOdené
2700
1:2013.

1.3

Organlzácta

Oso ba oprávnenA rokovať vo veciach zmlu
vnýc
má v zmluve definovanú Osobu oprávnenú roko h za SEPS: Katd ý ZJr.luv~ partner l dodévater
vať vo veciach zmluvných za SEP
S, zodpovednú
za viastnictvo obchodného vzťahu a jeho
celkové vykonévanie mta ne dodržiavania
súladu
s bezpečnostnými požiadavkami.
Gea tlr lnfonnačného syst ému za SEP
S: zodpovedá za opodatatnenosť a prim
eranosf
scnválenS'ch cprávnenf a rozsahu ICT pros
triedkov (HW, SW, slefové slulby) dodévate
l'ovi prác ,
služieb alebo tovarov v oblastí JCT. Gestor
informačného systému Zll SEPS
ďalej ;wdpovedá
za stanovenie technických a tpecifiCkých
bezpečnostnýdl pofiadaviek a prav
idiel vo vzt'ahu
k samotným informačným systémom, aplikáciá
m, databézam .ako aj k sieťovému prostred
iu a jeho
komponentom a za primerané nastavenie
kVality dod mnj 'ch slu! ieb prostrednfctvo
m detailne
definovaných SLA v zmluvách a za Ich Msle
dnú kontrokJ poča6 plnenia predmetu zmluvy.
§tandardne je to za SEPS v zmluvách uvédzaná
osoba oprávnená rokovať vo veciach technick
ých.
V•d0c2 odb oru bez petn ostt SEPS: Ved
ooi odboru bezpečnosti SEPS musf zhodnotiť
riziká
spojené so zmluvnými partnermi voči obje
dnévaterovi a v pnpade potreby navrhnúť
primerané
t&dlnlck6, organizačné aJebo personál
ne opatrenia na zníženie Identifikovaný
ch rfzfk
na akceptovaternú úroveň. Z uvedených dOv
odov je Ved~ odboru bezpečnosti SEPS oprá
vnený
vykonať u dodávatera bezpečnostrT9
audit v rozsahu definovanom medZinárodným itan
dardom ISO
27001. Vedúci odboru bezpečnosti SEPS
musi {IZko spolupracovať s Manažérom bezp
ečnosti
dodávateľa na udržiavani prim
eranej odozvy na bezpečnostné incidenty
/výsledky auditov
a poskytnút' aktuafizkie akýchkdvek preb
iehajúcich zmien bezpečnostných postupov
objednávatera.
a politík
Man al6r dodávatera & Man a!6r bezpečno
sti dod tvat era: Manažér dodávate
ra (lltandardne
je to osoba dodávatera definovaná v zmk.
Jve ako osoba oprávnená rokovať vo veciach
zmluvných)
musf identifikovať Manažéra bezpečno
sti dodávateľa zodpovednéllo
za
dodržiavanie
bezpefnostných pravidl et a politrk objednävatera
. Manažér bezpečnosti dodévatera spofupracuje
bezpečnostných auditoch vykonaný
pri
ch vedúcim odboru bezpečnosti SEPS aleb
o nim povereným
externým subjektom a je .zodpovedný .za impl
ementáciu primeraných organizačných, tech
alebo personélnych opatrení za účelom znfž
nickjch
enia rfzlk identifikovaných bezpečnostným
auditom.
Manažér bezpečnosti dodávatera je ďalej zodp
ovedný za priebežnú aktualizáciu a riadeníe
rizfk
aúvisladcn s dodávanýllll prácami, služ
bami alebo tovarmi s potenciálnym
dopadom
na objednávatera . Zodpovednosťou manatér
a dodávatera je aj informovanie objednáv
atera
za SEPS o akýchkorvek subdodávkach resp
. outsourcovanej précl pri plneni predmetu
a uddiavanie primeranej bezpečnostnej úrov
zmluvy
ne a dohOd aj u subdodévatel'ov.

SeNts né zmluva na podn. Jený teM& ditllo
vjal poll a serverov (tMI)
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2

Vieo becn é bezp efno atné požia davk y

Bezpetno•tnt audi t

2.1
2.1 1

2 .1.2

SEPS ako objednévater je oprávnený vyko
névať bezpečnostné audity v rozsahu
definovanom itand ardo m JSO 27001 u dodávater
a tovaru, služieb alebo prác so zameranfm
na predmet zmluvy. Objednávater mMe vyko
naním

bezpečnostného auditu poverit'
aj extemý subjekt. Oodävater musí poskytnút' prime
ranú súčinnosť pri bezpečnostných
auditoch. Objednávatef je povinný p!somne infor
movať dodévatera o plánovanom audite
najmenej 15 pracovných dni pred zača1ím audit
u.

Man alér bezpečnosti dodávateľa musJ preskUmat
' spolu s vedúcim odbo ru bezpečnosti
SEPS (dale j len VOS SEPS ) vietk y riziká
Jdantlfikovan6 prostrednfctvom preverenia

infraitruktúry a auditov.

2.1.3 Dodáva1ef musr byť pripravený na požiadanie
posk ytnúf potre bnú technickú, prevádzkovú
alebo bezpečnostnú dokumentáciu súvisiacu s dodávaný
mi tovarmi, slu!baml alebo prácami
ako podporu pre externé audity fSMS v SEPS.
2. 1.4 Okrem auditov zmluvných dohôd/záväzko
v vo vzrahu
žiados1l objednévatera ako aj zabe zpeM ' súčinnost' k SEPS , musí dodá vatef vyhovieť
pri vykonani jedn ej komplexneJ
bezpečnostnej previer*y/audttu za rok, vráta
ne, ale bez obmedzenia na presk úman ie politfk,
procesov, postupov, dokumentácie a opatreni
týkajúcich sa fyzickej bezpečnosti, siete,
systémov
a aplíkácif

v eúlacle

s

ISO 27001 . Žiad osf o vykonanie komplexné
ho
bezpečnostného auditu objednávater ozná
mi dOdávaterovi písomne min. 30 kalendámych
dnf pred začatím auditu.

2.1.6

Objednávater IM právo prizvať na posúdenie zave
dených procesov a postu pov aj externého
špecialistu v prrpade, ak nie &ú v r6mcl SEPS intern
é kapacity na dostatočnej úrovni znalosti
konkré1neho systému, resp. aplikačného vybavenia
.

2.2 Pel'8onilna bezpečnosť
2.2.1 Dodávater musr maf zavedené procesy
a ipeci fické ustanovenia, pre za~peoonle
primeranej previerky personálneho pozadia praco
vnikov, ktorf só nasadzovanf na pklenle
predmetu zmlu vy v SEPS. Toto ustanovenié je povin
ne audltovanll u dodávatera, ktorý
zabezpečuje dodávku tovarov, prác alebo
služieb pre objednávateta na kritických
systémoch, apliká
2.2.2

ciách, resp. má prfstup k clt~m informáciám.

Manažér bezpečnosti dodávatera musf zabezpečiť prime
rané

prostriedkov, prostrednlctvom ktorých je zabezpeč

monitorovanie pridelených ICT

ované plnenie predmetu zmlu vy vo vzťahu
k objednávaterovL O tejto skutočnosti musia byť preuk
ázaterne poučenJ vlete l zamestnanci
dodávateľa, ktorl sa podierajú na pfnenl predm
etu zmluvy. Manažér bezpečnosti dodávatera
musf

maf definovaný formálny proces pre odozvu
a predpisov.

na

poru tenle bezpečnostných poBtfk

2.3 Inventár, vlastnfc:tvo a klaatflkécla aktlv
2.3.1 Dodávate!' musi mat' formalizovaný a za't'edený
proces riadenia aktív, minimálne v rozsahu:
2.3.2 lnvan tár Cldajov a lnfor mici f: zmlu
vnr partneri musia udržiavať inven tár vietk
ých
infonnačných aktfv (vo vzťahu k SEPS).
Inventár musi zahfňat':
2.3.2.1 názov, umiestnenie, uchovávanie a klasifikač
ný stupeň úd~ov. Týka sa to informačn:
Ýdl
aktfv ako napr.

techn ické dokumentácie, preváclzl(ové postupy,
datab ázy ale napr. aj
pristupové údaje, konfiguračné údaje systémov
atd'.
2.3 .3 Inve ntár ty.dc ktch aktfv : zmluvn[ partn
eri musia udržiavať inventár fyzických aktfv
pouffvaných pri plneni predmetu zmluvy voči SEPS
.
2.3.3 .1 Fyzické aktfva a vybavenie musí mať evide
nčné štltky alebo zaznamenané sériové čista.
2.3.3 .2 Kafd 6mu aktfvu musi byľ priradený
vtastnlk a musi a byt' defin ovan é požiadavky
a podmienky pre primerané používanie aktiv.
2.3.4 Inventár softvéru: zmluvn( partneri musi
a udržiavať inventár softvéru použ fvaného
pri plneni predmetu zmluvy 'VOči SEPS .
Sel"Visn' zmluva na pozjruený servis dia~ poll
a &en~~~r

ov (HW)
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2.4 Ukladanie a naré bani e • úda,jmi, ochr ana lnfon
n6ci l
2.4.1 ZmllNnl partneri musia pri ukladani údajov,
resp. pri nakJadanf s nimi dodržiavať minimélne
potfadavky spfňajúce nasledovné odporúčania:
2.4.1 .1 Neverejné informácie musia byť uložené
zamknuté, chrjnené heslom/zaälfrované.
2.4.1.2 Pri práci s papierovými dOkumentmi SEPS
je potrebné sa riadlf politikou äst6 ho stola. 11ač
~dokumentov SEP S nesmie byt'
ponechané bez dozoru.
2.4.1 .3 Heslé do systémov a aplikácií SEPS nesm
ú byt' IMotené vo formáte nechréneného textu.
2.4.2 Nesmó sa robif kópie citlivých informácií bez
povolenia vlastnfka Informácii za SEPS.
2.4.3 Údaje a dokumenty SEPS použlvané dodá
vaterom za účelom plnenia predmetu zmluvy,
nesmO byť ukladané alebo rep~kované u pňpa
dných subdodévaterov bez súhlasu
objednávatera; súhlas musf dsf objednávater ešte pred
prenosom (ldajov subdodávateľovi
alebo ktorajkorvel< dalie j entite mimo objednévatera
a dodávatera. Manažér dodévatera
musr udržiavať zoznam subdodávaterov, ktorl dostávajó
(Jdaje, účel prenosu údajov, metódu
prenoeu a iifrovarúa/ochrany alebo protOkol, že údaje
sú prenesené a schvarovatef za SEPS
(gestor informačného syst~mu za SEPS alebo vedú
cf odboru bezpečnosti za SEPS), ktor1
autoriZOvali prenos s týmito opatreniami.
2.4.4 Oodávater a vietci jeho zamestnanci podiefaj(lc
i sa na plneni predmetu zmluvy sú povinnr
zachová-Jať mlátnlivosť o vAetkých skutočnost
iact! , s ktorými sa oboznám!li počas V9ko
nu
pnie, slu!!eb alebo dodávke tovarov v zmysle predm
etu zmluvy a to ako po dobu trvania
zmluvy, tak aj po jej skončení.
2.4.5 Dodávater je oprávnený poskytovaf zmlu
vou dohodnuté činnosti Jen pr08tredni ctvorn
zamestnancov, ktorl boli odsúhlasenl objednávaterom
.
2.4.6 Pri ukončeni alebo vypovedanf zmluvnéh
o vztahu musia zmluvní partnert poskytnút'
objednivatefovl kópie vietkých infonnácif udržiavan
ých v rámci zmluvného vzťahu,
ako aj väetky záletné a archívne médiA obsahujl'ice
infoi'1T\ácie SEPS.
2.4.7 Pri ukončenf zmluvného vztahu musf byť
spoJočne so zmluvnými partnennl doho
dnutý
proces zničenia údaJov kvOii odstráneniu vietkteh inform
ácií SEPS zo systémov a aplikácii
zmluvných partnerov. Obdobn~m spOsobom musia byt'
zničené aj údaje v tlačenej fonne.
2.5 Vým ena inforrnlicU
2.5.1 Zmluvnf partneri musia pri Výmene infonnácli
s objednávaterom dodržiavať nasiedovné
odporúčania:
·
2.6.1 .1 Emaif: Citlivé infonnácie SEPS muaia byt'
pri prenose elektronickou poitou vo forme prfloh
iifrované.
Doruč

ovanie tlačených zásielok: Posielať citlivé
tlačené informáde SEPS prostredn fctvom
kuriéra alebo doporučenou pottou so sledovan fm/ev
idenciou zásielky.
2.5.1.3 Fax: citlivé infot'JMcie sa neodporúčajú vymie
ňal' faxom .
2 .5.1.4 Telefón: citlivé informácie SEPS nesm
ó byt' diskutované prostrednJctvom pevných alebo
lP telefónov.
2.5.1 .5 MobRné telefóny: citijvé Informácie
SEPS nesmu byt' diskutované prostrednfctvom
mob~ných tetefónov.

2.5.1 .2

2.6 PravidlA p~ dod,vater&ké NotebookyiPC prJp
tlané do lnfra itruk t"ry SEPS
2.6.1 Zmluvní partneri musia mať definovanú politi
ku pre Primerané poutltle ICT prostriedkov.
2.6.2 Zmluvnf partneri musia udržiavat' bezpečnost
' počltačov/notebookov prostredníctvom
preukázateiného paten manažmentu a pravidtMne aktua
lrzovaného antivírového programu.
Pre \'tetk y notebooky/PC s OS Windows pripájanýc
h do siet& SEPS sa vyžaduje zapnutie
osobn~o flrewall-u.
2.6.3 Údaje SEPS nesmú byt' uložené na noteb
ookoch alebo iných prenosných zariadeniach
zmluvných partnerov, pokíar ich disky nie sú chránen~
iifrovanfm.
2.7 Kontinuita elnností
2 .7.1 Manažér bezpečnosti dodávatefa zodpoved
á za aktuélnosf a funkčnosť plánov obnovy
činnosti súvisiacich s plnením predmetu
zmluvy voči objednávateľovi tak, aby dodávka
služieb, prác alebo tovarov vyplývajtJcich z
predmetu zmluvy neboli ohrozené
S~ná zmluva na pozjruen~ Mrvili diskových
polia serverov (HW)
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ani v pripadoch neočakávaných alebo
havarijných situácii .
2. 7.2 Vedúci odboru bezpečnosti SEPS
musi zabezpečft' prípravu, udr.fiavanie
a pravidelné testy
BCPIDR plánov, ktoré umofnia dos
tupnost' vietkých kritlckýcfl služieb
vo vzťahu
k objednávaterovi v pripade núdze aleb
o katastrofy a spfrtajú podmienky min
imálnej
potadovanej llrovne služieb.
2.7.3 Akýkoľvek stav núd%e, havárie
alebo inej neočakávanej &ituácie, ktor
á má (môže mat')
za následok prerulenie alebo znem~neni
e plnenia predmetu zmluvy mus
i byf bezodldadne
nahlésený Osobe oprávnenej rokovať vo
veciach zmluvných za SEPS.
2.8 Odozva na Incidenty
2.8.1 Manafér bezpečnosti dodávatera
musi udrtJavaf a aktuaUzovaf plán odo
zvy na
bezpečnostné incidenty.
2.8.2 Manažér bezpečnosti dodávate
ľa musf vedllceho odboru ~o
stf SEPS bezodkladne
informovať o bezpečnostných
incidentoch, ktoré dodévater zisti pri plne
nf predmetu zmluvy
(jedné sa najmA o inci den ty charakteru
neautorizovaný prfstup, naruienie d6v
emosti alebo
dostupnosti citlivých údajov, identifikovan
ý škodlivý kód).
2.8.3 Pokiar z predmetu zmiLNy pre
dodávatera vyplýVa povinnosť zabezpeč
ovat' primeranú
úroveň dOvemostl a/alebo dos
tupnosti systému alebo údajov v sys
téme, v oZNimanf
o incidente musia byť popfsané navmov
ané opatrenia ako aj návrh plánu budúcic
h čSnnostf
na prevenciu pred podobnými incident
mi v budúcnosti. Manažér bezpečnosti
dodévatera
a vedúci odboru bezpečnoati SEPS mus
ia v oo najkratšom možnom čase dohodn
úf postup,
resp. vzájomne odsúhlasiť zmeny za
účetom odstránenia bezpeč
nostného Incidentu
a spôsob realizécie plánu budóclch činn
osti.
2.9 swact s pre dpi smi
Ak je ktorékol'Yek ustanovenie tejto poli
tiky v konflikte s politikami dodávateľa,
tento problém
musf byt' predložený vedúcemu odboru
bezpečnosti SEPS na preskúmanie
a vyrieAenle eäte
pred podpisom zmluvy.
2.10 Doplňujúce lnfo nni cfe
Oaliie bezpečnostné požiadavky, najm
a špecifiCké vo vzťahu ku konkrétnym
aplikáciám,
systémom ako aj ku sieťovej konektivíte
mMu byt' ipectflkované Gestorom informač
systému za SEPS priamo v zmluve.
ného

SeiYitn' zmiiMI na J)Oliruálý .arvie dl81to
vých

pcU a 1erverov (HW)

