
Zmluva o poskytovaní služieb na zriadenie a prevádzkovanie
mobilných hlasových a dátových služieb Č. 114/2022

uzavretápodl‘a 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnfk
v znení neskorších predpisov (d‘alej len „Obchodný zákonník“)

v súlade so zákonom Č. 343/20 15 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnenf niektorých
zákonov v znenf neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a v spojení

s 84 a nasl. Zákona č. 452/202 1 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení
(d‘alej len „zákon o elektronických komunikáciách“)

(ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

Účastník:
Organizácia: Slovenská inšpekcia životného prostredia

štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvo životného
prostredia Slovenskej republiky

Sídlo; Grösslingová 5, 811 09 Bratislava
Korešpondenčná adresa; Grösslingová 5, P. O. Box 81295, 812 95 Bratislava
Zastúpená; Mgr. Ing. Ján JenČo, generálny riaditel‘
IČO: 00156906
DIČ: 2020890190
Bankové spoj enie: Štátna pokladnica
Číslo účtu (IBAN): SK19 8180 0000 0070 0039 2448

(d‘alej len „Účastník“)

a

Podnik:

Obchodné meno: 02 Slovakia, s.r.o.
Sídlo: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Meno a funkcia
štatutárneho orgánu: Ing. Stanislav Molčan, na základe splnomocnenia

Ing. Marek Kottman, na základe splnomocnenia
IČO: 47259116
DIČ; 2121743437
IČ DPH; SK2121743437
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN:

SK24 1100 0000 0029 4262 0202

Spoločnost‘ zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu, Slovenskej republiky pod vložkou
číslo: 160894/B, oddiel; Sro

(ďalej len „Podnik“)



(Účastník a Podnik spolu d‘alej ako „zmluvné strany“ alebojednotlivo aj ako „zmluvná strana“)
Článok I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Podniku poskytnút‘ Účastníkovi telekomunikačně
služby na mieste dodania podľa písomných obj ednávok Účastníka v cenách v zmysle Čl. III.
ods. 2 tejto zmluvy.

2. Predmet zmluvy je detailne špecifikovaný v prílohe Č. 2 tejto zmluvy.

3. Služby budú poskytované za podmienok dohodnutých v tejto zmluve na základe osobitne
objednávok o poskytovaní verejných služieb, ktorých predmetom je poskytovanie služieb
Podnikom Účastníkovi. Súčast‘ou plnenia predmetu tejto zmluvy bude aj pravidelná osobná
starostlivost‘ Key Account Manažéra Podniku, zameraná na vyhodnotenie spolupráce
a plánovanie zmien v rozsahu poskytovaných služieb počas celej doby platnosti tejto
zmluvy.

4. Podnik sa zaväzuje na základe výzvy Účastníka bezodplatne previest‘ najneskör ku dňu
ukončenia platnosti tejto zmluvy telefórme Čísla pridelené alebo používané na základe tejto
zmluvy na nového poskytovatel‘a služieb, ktorý bude poskytovat‘ služby, ktoré sú
predmetom tejto zmluvy.

Článok II.
Miesto a čas plnenia

1. Predmet plnenia vyplývajúci z predmetu zmluvy bude dodávaný zo strany Podniku na
základe e-mailových obj ednávok Účastníka. Podnik po doručení objednávky obratom
potvrdí Účastníkovi rozsah objednávky s uvedením predpokladaného dátumu dodania
v lehote a za podmienok upravených ďalej v tejto zmluve.

2. Podnik zabezpečí dodanie predmetu zmluvy podl‘a obj ednávok Účastníka v požadovanom
množstve, kvalite a druhu vrátane balenia a doručenia na miesto urČenia uvedené
v obj ednávke Účastníka.

3. Lehota na poskytnutie predmetu plnenia v zmysle predmetu tejto zmluvy: do 3pracovných
dní od potvrdenia objednávky.

4. V prípade, že Účastník požaduje dodat‘ predmet plnenia, vyplývajúci z predmetu zmluvy
v neskorších termínoch, akoje uvedené v ods. 3. tohto článku, Účastník tieto termíny uvedie
v objednávke.

5. Podnik je povinný bez omeškania oznámit‘ Účastníkovi vznik akejkol‘vek udalosti, ktorá
bráni alebo st‘ažuje dodávku a má za následok nedodržanie dohodnutej lehoty dodania.

6. Súčast‘ou dodávky je dodací list so základnými údajmi o dodávke.

7. Miestom dodania tovaru v rámci predmetu zrnluvy je sídlo Účastníka uvedené v záhlaví tejto
zmluvy, alalebo sídla jeho jednotlivých inšpektorátov alebo stálych pracovísk, ktoré sú
uvedené v prílohe Č. 4 tejto zmluvy.
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8. Dodávka predmetu plnenia v zmysle predmetu zmluvy na základe objednávky je splnená
dňom písomne potvrdeného prevzatia Účastníkom. Nebezpečenstvo škody na predmete
zmluvy prechádza na Účastníka okamihom písomne potvrdeného prevzatia predmetu
plnenia, vyplývajúceho z predrnetu tejto zmluvy a objednávky.

9. Účastník zabezpečí písomne potvrdenie prevzatia dodávky na mieste plnenía.

10. Účastník je povinný skontrolovat‘ dodaný predmet plnenia, vyplývajúci z predmetu zmluvy
a objednávky podl‘a dodacieho listu. Ak údaje nesúhlasia alebo je porušený, či inak
poškodený prepravný obal, má Účastník právo odmietnut‘ predmet plnenia vyplývajúci
z predmetu tejto zmluvy prevziat‘.

11. Za zmluvné strany konajú poverené osoby podl‘a prílohy č. 3 k tejto zmluve. Zmluvné strany
sa dohodli, že zmenu poverenej osoby písomne oznámia druhej zmluvnej strane.

Článok III.
Cena a platobné podmienky

Cena za predmet plneniaje stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/ 1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znenf neskorších predpisov.

2. Cena je uvedená v prílohe č. 1 k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddelitel‘nú súčast‘.
V prípade, ak aktuálna cenníková cena za predmet plnenia vymedzený v predmete tejto
zmluvy bude nižšia ako cena uvedená v prflohe č. 1 tejto zmluvy, bude Podnikom
fakturovaná aktuálna cenníková (katalógová) cena.

3. K cenám za predmet plnenia vymedzený v predmete tejto zmluvy bude pripočítaná DPH
podl‘a zákona č. 222/2004 Z. z. o daní z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

4. Ceny dohodnuté podl‘a ods. 2 tohto článku je Účastník povinný uhradit‘ na základe faktúry
vystavenej Podnikom, a to v lehote splatnosti faktúry, ktorá je 60 dní odo dňa doručenia
faktúry Účastníkovi. Vo faktúre alebo jej prílohe budú podrobne špecifkované všetky
poskytované služby, za ktoré sa faktúra vystavila, ato najmä označenie jednotlivých služieb
podl‘a prílohy č. 2, počet poskytovaných služieb vrátane merných jednotiek, a cena týchto
služieb. Zúčtovacie obdobie na účely tejto zmluvy je kalendárny mesiac a začína v prvý deň
kalendámeho mesiaca a končí posledný deň toho istého kalendárneho mesiaca, ak sa
zmluvné strany nedohodnú inak. Zmluvné strany sa v súvislosti s fakturáciou dohodli aj na
týchto podmienkach:

a) Frekvencia fakturácie — mesačne.

b) Elektronická faktúra vo forme pdf. bude zasielaná na určenú e-rnailovú adresu
Účastníka.

c) Podnik na požiadanie Účastníka poskytne bezplatne podrobný výpis hovorov
v elektronickej forrne podl‘a pracovísk Účastníka, uvedených v prílohe č. 4 tejto
zmluvy.
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5. Celková cena za plnenia podľa tejto zmluvy nesmie presiahnut‘ finančný limit plnenia vo
výške 49 080,00 EUR bez DPH. Účastník nie je povinný vyčerpat‘ fnančný limit plnenia
v tomto odseku počas platnosti a účinnosti zmluvy.

6. V prípade regulácie niektorej z cien za služby poskytované podľa tejto zmluvy uvedenej
v prílohe č.1 „Cenník“ tejto zmluvy zo strany štátom na to oprávneného orgánu alebo
orgánom Európskej únie je oprávnený Podnik alebo Účastník požiadat‘ počas doby platnosti
tejto zmluvy druhú zmluvnú stranu o uzavretie dodatku k tejto zmluve, ktorým sa primerane
upraví výška cien dohodnutých v prílohe č. 1 „Cenník“ k tejto zmluve. V prípade uvedenom
v predchádzajúcej vete je Podnik alebo Účastník povinný písomne oznámit‘ úmysel upravit‘
cenu druhej zmluvnej strane spolu s podrobným popisom a odóvodnením navrhovaných
úprav ceny, a to v primeranom časovom predstihu pred dňom účinnosti navrhovanej úpravy
cien. Zmluvná strana je povinná do 20 dní od doručenia návrhu na úpravu ceny oznámit‘
druhej zmluvnej strane, súhlas alebo nesúhlas s navrhovanou úpravou ceny. Znížit‘ cenu
plneniaje možné len na základe uzatvoreného dodatku k tejto zmluve. Zvýšit‘ cenu plnenia
uvedeného v tejto zmluve je možné uskutočnit‘ len uzatvorenfm dodatku k tejto zmluve
v súlade s podmienkami uvedenými v 18 zákona o verejnom obstarávaní.

7. Účastník umožňuje predložif aj zaručenú elektronickú faktúru, ak sú vytvorené podmienky
zo strany verejných inštitúcií a Účastníka, v prfpade nevyužitia možnosti predložit‘ zaručenú
elektronickú faktúru, Podnik zašle originál faktúry na korešpondenčnú adresu Účastníka:
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Grösslingová 5, P. O. Box 812 95, 812 95
Bratislava. Podnik je povinný na základe žiadosti Účastníka vyhotovit‘ kópiu faktúry
v listinnej podobe podl‘a požiadaviek Účastníka.

8. Účastník sa zaväzuj e zaplatit‘ Podniku faktúru v lehote jej splatnosti prevodným príkazom
na bankový účet Podniku. Za dátum úhrady sa považuje deň pripísania úhrady Podniku

najeho účet. V prípade, že splatnost‘ faktúry pripadne na deň pracovného vol‘na
alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovat‘ najbližší nasledujúci
pracovný deň. Úhrada ceny za plnenie predmetu tejto zmluvy bude realizovaná v mene EUR.

9. V prípade, že doručená faktúra nebude obsahovat‘ všetky náležitosti faktúry podl‘a zákona
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov alalebo nebudú
neoddelitel‘nou súčast‘ou prf slušných faktúr príslušné prílohy v zmysle tejto zmluvy má
Účastník právo takúto faktúru vrátit‘ Podniku, pričom neplynie lehota jej splatnosti. Nová
lehota splatnosti opravenej/doplnenej faktúry začne plynút‘ odo dňa preukázatel‘ného
doručenia opravenej/doplnenej faktúry Účastníkovi. Účastník neposkytuje preddavky ani
zálohy.

Článok IV.
Sankcie

V prípade omeškania Účastníka s povinnost‘ou zaplatit‘ cenu, je Podnik oprávnený
vyfakturovat‘ úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň
omeškania.
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2. Podnik sa zaväzuje zaplatit‘ zmluvnú pokutu za každé poruŠenie povinnosti uvedené v tejto

zmluve, ktoré zabráni alebo znemožní poskytovanie akejkol‘vek služby uvedenej v prílohe

Č. 2, a to vo výške 100,00 EUR za každú aj začatú hodinu, počas ktorej sa neposkytuje táto

služba v dósledku porušenia povinnosti Podniku, a to do 30 dní od doručenia výzvy

Účastníka na zaplatenie zmluvnej pokuty. Za začatú hodinu podl‘a predchádzajúcej vety sa

považuje stav, ked‘ sa neplní predmet tejto zmluvy najmenej 30 minút. Podnik nie je povinný

zaplatit‘ zmluvnú pokutu, ak k nesplneniu zmluvnej povinnosti došto v dösledku okolností

vylučujúcej zodpovednost‘ podl‘a 374 Obchodného zákonníka.

ČlánokV.
Doba platnosti zmluvy

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ato na 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej

účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu uvedeného v článku III. ods. S tejto zmluvy.

2. Túto zmluvu je možné ukončit‘ pred uplynutím dohodnutej doby

a) na základe pfsomnej dohody zmluvných strán,

b) odstúpením od zmluvy, zmluvná strana je oprávnená od zmluvy odstúpit‘, ak druhá

zmluvná strana závažne alebo opakovane porušuje dohodnuté podmienky tejto zmluvy

alebo proti záujrnom druhej zrnluvnej strany alebo v prípadoch dojednaných v tejto

zmluve. Odstúpenie musí maf písomnú formu a je účinné dňom jeho doručenia druhej

zmluvnej strane.

c) písomnou výpoved‘ou ktorejkol‘vek zmluvnej strany bez udania dóvodu s 1 -mesačnou

výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynút‘ prvým dňom kalendámeho

mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoved‘ doručená druhej

zmluvnej strane,

3. Závažným porušením tejto zmluvy sa rozumie najmä nedodržanie stanovených cien,

neposkytnutie služieb v súlade s objednávkou, nedodržanie dodacích lehót, riadne

nevybavovanie reklamácií alebo nedodržanie platobných podmienok. Za opakované

porušenie dohodnutých podmienok zmluvy sa považuje také porušenie, ked‘ k porušeniu už

došlo a na závažný stav bola druhá zmluvná strana písomne upozornená alebo ak

k odstráneniu závažného stavu nedošlo ani po pfsomnom upozornení druhej zmluvnej strany

a po stanovení primeranej lehoty na odstránenie.

4. Ak Podnik stratí oprávnenie na výkon činnosti, prostredníctvorn ktorej dochádza k plneniu

tejto zmluvy je povinný túto skutočnost‘ bezodkladne, najneskór deň nasledujúci po dni

straty takéhoto oprávnenia, oznámit‘ Účastníkovi. Táto zmluva sa ukončuje dňom doručenia

tohto oznámenia Účastníkovi.

Článok VI.
Osobitné dojednania
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Každá zo zmluvných strán je oprávnená sprfstupnit‘ informáciu podliehajúcu povinnosti
mlčanlivosti v rozsahu požadovanom právoplatným rozhodnutím súdu alebo mého štátneho
orgánu atebo právnymi predpismi SR, vrátane zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prfstupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Pred takým sprístupnením informuje o požiadavke na sprístupnenie druhů
zmluvnú stranu a vykoná primerané opatrenia potrebné na ochranu dóverných informácií
druhej zmluvnej strany. Dotknutá zmluvná strana je v prfpade takéhoto sprístupnenia
povinná neodkladne na výzvu druhej zmluvnej strany označit‘ údaje a informácie, ktoré
tvoria predmet jej obchodného taj omstva a z tohto dóvodu nemóžu byt‘ sprístupnené.

2. Dóvernými informáciamí nie sú informácie, ktoré sa bez poruŠenia tejto zmluvy stali verejne
známymi, informácie získané oprávnene inak, ako od druhej zmluvnej strany a informácie,
ktorých používanie upravujú osobitné predpisy, napr. informácie, ktoré je zmluvná strana
povirmá sprístupnit‘ podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode
informácií) alebo mých právnych predpisov.

3. Ustanovenie ods. I tohto článku sa nevzt‘ahuje na splnenie povinnosti zverejňovat‘ zmluvy
podl‘a ptatných právnych predpisov. Podnik je povinný v prípade takéhoto zverejňovania
bezodkladne Účastníkovi oznámit‘ a označit‘ údaje a informácie, ktoré tvoria predmet jeho
obchodného tajornstva a z tohto dóvodu nemóžu byt‘ zverejnené.

4. Účastník nesúhlasí so zverejnením jeho údajov alebo osobných údajov jeho zamestnancov
v telefórmom zozname a s poskytovanfm informačných služieb o účastníckych číslach
pridelených Účastníkovi na základe a v súlade s touto zmluvou.

5. Podnik sa zaväzuje predmet zmluvy poskytovat‘ Účastníkovi sám.

6. Zabezpečenie plnenia predmetu tejto zmluvy prostredníctvom subdodávatel‘a alebo
subdodávatel‘ov je možné len na základe predchádzaj úceho pfsornnému oznámenia zo strany
Podniku s uvedením údajov o subdodávatel‘ovi alebo subdodávatel‘och a následného
písomného odsúhlasenia subdodávatel‘a alebo subdodávateľov zo strany Účastníka. Bez
písomného súhlasu Podnik nemóže zabezpečit‘ plnenie tejto zmluvy prostredníctvorn
subdodávatel‘a alebo subdodávateľov.

7. Podnik je povinný počas plnenia tejto zmluvy Účastníkovi najneskór

a) v čase jej uzavretia uviest‘ údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe
oprávnenej konat‘ za subdodávatet‘a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum
narodenia pričom povinnosti vyplývajúce z ods. 6 tohto článku nie sú tým dotknuté,

b) v deň, ktorý bezprostredne nasleduje dňu, kedy nastala zmena oznámit‘ akúkoľvek
zmenu údajov o subdodávatel‘ovi,

c) v prípade zmeny subdodávatel‘a je Podnik povinný predložif písomné oznámenie
o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovat‘ minimálne: podiel zákazky, ktorý má
Podnik v úmysle zadat‘ subdodávatel‘ovi, údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje
o osobe oprávnenej konat‘ za subdodávateTa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
dátum narodenia. Na zmenu subdodávatel‘a sa použijú podmienky uvedené v ods. 6 tohto
článku zmluvy.
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8. Účastník vyžaduje, aby každý subdodávateľ splňal podmienky účasti týkajúce sa osobného

postavenia v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a neexistovali u neho dóvody na

vylúčenie podľa 40 ods. 6 písm. a) až j) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní,

oprávnenie dodávať tovar, poskytovat‘ službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu

zákazky, ktorý má subdodávateF plnit‘.

9. Ak navrhovaný subdodávatel‘ nespÍňa podmienky účasti uvedené v ods. 8 tohto článku,

Účastník písomne požiada Podnik o jeho nahradenie. Podnik doručí návrh nového

subdodávatel‘a do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti podl‘a prvej vety, ak Účastník

neurčil dlhšiu lehotu.

10. Nedodržanie podmienok uvedených v odsekoch 5 až 9 tohto článku sa považuje za závažné

porušenie tejto zmluvy.

11. Pokial‘ nic je v tejto zmluve uvedené inak, akékoľvek písomnosti. a mé úkony uskutočnené

zrnluvnými stranami v súvislosti s touto zmluvou ajej predmetom alebo plnením z neho

vyplývajúceho, musia byt‘ vyhotovené v písomnej forme a doručené na adresu druhej

zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy a/alebo na inú adresu, ktorú oznámila táto

zmluvná strana druhej zmluvnej strane ako adresu pre doručovanie písomnostf. V prfpade,

že zmluvná strana neoznámila druhej zmluvnej strane inú adresu na doručovanie, považuje

sa za adresu doručovania adresa uvedená v záhlaví tejto zmluvy. Všetky písomnosti

doručované na základe tejto zrnluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou, ak nic je v tejto

zmluve uvedené inak, budú doručované ako doporučené zásielky alebo doporučené zásielky

s doručenkou.

12. V prípade doručovania prostrednfctvom pošty alebo mého doručovatel‘a sa písomnosť

považuje za doručenú, doručením na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy

a!alebo na inú adresu, ktorú oznámila táto zmluvná strana druhej zmluvnej strane ako adresu

pre doručovanie písornnostf a odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prij ímat‘ písornnosti

za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke, najneskór však uplynutím

piatich (5) pracovných dní odo dňa uvedeného na podacom lístku, a to bez ohl‘adu na

úspešnost‘ doručenia. Účinky doručenia nastávajú aj odmietnutím prevzatia zásielky, ako aj

v prípade vrátenia zásielky spát‘ na adresu odosielajúcej zmluvnej strany s poznámkou

„adresát neznámy‘ atebo „adresát nezastihnutý“ alebo inou poznámkou.

13. V prípade osobného doručovania sa písomnost‘ považuje za doručenú odovzdaním

písomnosti osobe oprávnenej prijfmat‘ písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisorn takej

osoby na doručenke a!alebo kópii doručovanej písomnosti alebo opatrením prezenčnej

pečiatky podatel‘ne na doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomností

takou osobou.

14. Doručovanie prostredníctvom elektronickej pošty!e-mailom je možné len v prípadoch

dojednaných zmluvnými stranami v tejto zmluve. Adresou Účastníka na doručovanie

prostredníctvom elektronickej pošty/e-mailorn je: ekonomicke(sizp. sk a adresou Podniku

na doručovanie prostredníctvorn elektronickej pošty/e-mail je: fakturyo2bs.sk, ak v tejto

zmluve nic určená osobitá adresa na doručovanie. V prípade doručovania prostredníctvom

elektronickej pošty/e-mailom sa písomnost‘ považuje za doručenú prijatím potvrdenia druhej
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zmluvnej strany o doručení písomností, najneskór však uplynutím troch (3) pracovných dní
od odoslania elektronickej správy a to aj bez prijatia potvrdenia o doručení.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia

Právne vzťahy medzi Podnikom a Účastníkom sa nadia touto zmluvou a primerane
Všeobecnými podmienkami spoločnosti 02 Slovakia, s.r.o., zverejnenými na webovom
sídle Podniku.

2. Táto zmluva sa riadi a vykladá v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak nie
je dohodnuté v tejto zmluve inak, nadia sa právne vzt‘ahy z nej vyplývajúce a vznikajúce
ustanoveniarni zákona o elektronických komunikáciách, zákona o verejnom obstarávaní,
Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými
právnyrni predpismi.

3. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov ojej platnost‘, výklad alebo
zrušenie, budú riešené pred vecne a miestne príslušným súdom podl‘a právneho poriadku
Slovenskej republiky.

4. Zmluva nadobúda platnost‘ dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnost‘ dňa
01. novernbra 2022.

5. Podnik berle na vedomie povinnost‘ Účastníka zverejnif túto zmluvu v súlade s
ustanoveniami 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 v
Centrálnorn registri zmlúv, vedenom na Úrade vlády $lovenskej republiky a sjej
zverej nením súhlasí.

6. Ak sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane nevynútiteľným alebo neplatným podľa
platného práva, bude toto ustanovenie neúčinné len do tej micry, do akej je nevynútitel‘né či
neplatné. Ďalšie ustanovenia tejto zrnluvy zostávajú nad‘alej záväzné a v plnej platnosti
a účinnosti. Pokial‘ nastane takáto situácia, zmluvné strany nahradia nevynútitel‘né či
neplatné ustanovenie mým ustanovením, ktoré samu svojím obsahorn a účelom bude najviac
približovat‘.

7. Túto zmluvu je možné menit‘ a doplňat‘ iba na základe vzostupne očíslovaných písomných
dodatkov odsúhlasených zmluvnými stranami a podpísanými oprávnenými osobami
zmluvných strán, pričom takto uzatvorené dodatky budú tvorít‘ neoddelitel‘nú súčast‘ tejto
zmluvy. Zmena hankových údajov je možná na základe písomného oznámenia zmluvných
strán, pničom takéto oznámenie musí byt‘ podpísané štatutárnymi orgánmi tej zrnluvnej
strany, ktorá zmenu bankových údaj ov oznamuje druhej zmluvnej strane.

8. Táto zmluvaje vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, každý s platnost‘ou originálu, pričom
Účastník obdrží tni (3) rovnopisy a Podnik obdrží dva (2) rovnopisy.
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9. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpit‘ túto zmluvu ako celok alebo
akúkol‘vek jej čast‘ bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

10. Zmluvné strany prehlasujú, že sú v plnom rozsahu spósobilé k uvedeným právnym úkonom
a leh zmluvná voľnost‘ nieje ničím obmedzená a táto zmluva predstavuje slobodný a vážny
prejav leh vóle, je pre ne určitá a zrozumitel‘ná, neuzatvorená v tiesni za nápadne
nevýhodných podmienok, na znak čoho túto zmluvu vlastnoručne podpisujú.

11. Neoddelitel‘nou súčast‘ou tejto zmluvy sú:

Príloha Č. 1 — Cenník

Príloha Č. 2 — Opis predmetu zákazky

Príloha Č. 3 — Poverené osoby za zmluvné strany

Príloha č. 4 — Zoznam praeovísk Účastníka

V Bratislave, dňa           VBratislave,dňa    

Za Účastníka

ng. Marek Kottman
02 Business Services, a.s.

(na základe splnomocnenia)

Podnik

Mgr.
riaditeľ

Ing. Stanislav Mo1ča
02 Business Services, a.s.

(na základe splnomocnenia)
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Príloha Č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb na zriadenie a prevádzkovanie
mobilných hlasových a dátových služieb Č. 114/2022

1. Predmet zmluvy

1.1 Predmetom zmluvy je zriadenie a prevádzkovanie mobilných hlasových a dátových
služieb/programov, zriadenie a prevádzkovanie hlasovej virtuálnej privátnej siete
(d‘alej len „VPS“) na obdobie 12 mesiacov.

1.2 Rozsah a bližšia špecifikácia mobilných, hlasových služieb, data pooiu sú
nasledovné:
1.2.1 Hlasový program „Volania a Dáta“

Hlasový program pre celkový počet 275 čísel/SIM kariet, z toho už 195
exitujúcich čísel/SIM kariet. Program musí v mesačnej paušálnej platbe
obsahovat‘ min. nasledovné služby:
- poplatok za pridelenie a pripojenie nového tel. čísla, vrátane dodania

novej SIM karty,
- poplatok za prípadný prenos SIM karty od póvodného poskytovateľa,
- poplatok za zaradenie SIM karty do VPS,
- neobmedzené volania v rámci VPS,
- neobmedzené volania do vlastnej siete poskytovatel‘a služieb, do

všetkých pevných sietí v rámci SR, do všetkých ostatných mobilných
sietí v rámci SR,

- neobmedzené volania do krajín EU, ‚

- neobmedzené SMS a MMS v rámci SR a EU,
- mobilný internet zabezpečený prostredníctvom data poolu v celkovom

objeme 1 TB mesačne s možnost‘ou manažmentu limitu spotreby dát pre
jednotlivé čísla manažmentu možnosti ich navýšenia,

- min. 4G internet,
- regulovaný roaming v zmysle nariadenia EU,
- služby CLIP a CLEAR,
- zaslanie SMS správ o zmeškaných hovoroch v prípade nedostupnosti

siete alebo vypnutého mobilného telefónu,
- služba odkazová schránka,
- možnost‘ presmerovania hovorov,
- poskytovanie elektronického podrobného rozpisu hovorov a správ za

ukončené fakturačné obdobie do 24 hod. na vyžiadanie v prípade potreby
verejného obstarávatel‘a, ‚

- možnost‘ roamingu aj mimo územia EU podl‘a cenníka poskytovatel‘a,
- možnost‘ zavedenia limitu roamingovej prevádzky na prenos hlasu aj na

prenos dát.

1.2.2 Dátový program „Dáta“
Dátový program pre celkový počet 45 čísel/SIM kariet, z toho už 29
existujúcich čísel/SIM kariet. Program, musí v mesačnej paušálnej platbe
obsahovat‘ min. nasledovné služby:
- poplatok za SIM kartu,
- mobilný internet zabezpečený prostredníctvom data poolu v celkovom

objeme I TB mesačne s možnost‘ou manažmentu limitu spotreby dát pre
jednotlivé čísla a možnosti ich navýšenia,

- rnin.40 internet,
- regulovaný roaming v zmysle nariadenia EU,
- možnost‘ zavedenia limitu roamingovej prevádzky na prenos dát,
- možnost‘ zasielania e-mailovej alebo SMS notifikácie pri vyčerpaní 90%



Príloha Č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb na zriadenie a prevádzkovanie
mobilných hlasových a dátových služieb Č. 114/2022

objemu dát na mé číslo alebo e-mail.

1.2.3 Služba Data pooi
Služba zabezpečovaná prostredníctvom data poolu musí splňat‘ minimálne
tieto požiadavky:
- min. 40 internet na všetky SIM karty v rámci programov „Volania

a Dáta“ a „Dáta“,
- objem dát v množstve 1 TB mesačne,
- nástroj na manažovanie služieb — zmena, vytváranie, rušenie profilov a

reštrikcií na jednotlivých SIM (nastavenie limitu obj emu prenesených
dát s možnost‘ou jeho navýšenia). Dostupnost‘ nástroja na manažovanie
požadujeme nepretržite 24/7/365.

1.2.4 Spotreba nad rámec data poolu
- cena za 100 MB dodatočne spotrebovaných dát nad rámec 1 TB

predplatených dát
- posudzovat‘ sa bude spotreba v predpokladanom objeme 0,5 TB

vyčerpaných dát nad rámec data poolu.

2. Povinnosti poskytovatel‘a služby
2.1 Poskytovatel‘je povinný:

2.1.1 pridelit‘ účastníkovi obchodného zástupcu a zamestnanca na fakturačnom
oddelenf mobilného operátora,

2.1.2 zabezpečovat‘ bezplatnej info linku, je povinný poskytovat‘ verejnému
obstarávatel‘ovi informácie a technickú pomoc a podporu súvisiacu s
užívaním mobilných telekomunikačných služieb, súčinnost‘ pri ich uvádzaní
do prevádzky ako aj inforrnácie súvisiace s využívaním služieb uchádzača a
to formou bezplatnej telefónnej linky prevádzkovanej uchádzačom ato v čase
denne od 08:00 h do 16:00 h. Zároveň bude v tomto čase poskytovaná
podpora formou elektronickej komunikácie e-mailom.

2.1.3 zabezpečovat‘ v prípade plánovaných, ako aj neplánovaných výluk, výpadkov
mobilných telekomunikačných služieb okamžitú písomnú informovanost‘
prostredníctvom emailu,

2.1.4 poskytovat‘ PIN2, PUK, PUK2 kódu kjednotlivýrn SIM kartám podl‘a potrieb
verej ného obstarávatel‘a,

2.1.5 poskytovat‘ telefonické zablokovanie a odblokovanie akejkol‘vek SIM karty
poverenou osobou verejného obstarávatel‘a,

2.1.6 na požiadanie poskytovat‘ službu možnosti lokalizácie aktívnych SIM kariet
podľa potrieb verejného obstarávatel‘a,

2.1.7 nastavit‘ začiatok a koniec fakturačného obdobia tak, že sa bude zhodovat‘ s
kalendárnym mesiacorn, tzn. fakturačné obdobie bude začínat‘ v prvý deň
kalendárneho mesiaca a končit‘ v posledný deň kalendárneho mesiaca,

2.1.8 vystavovat‘ faktúru, ktorá bude okrem zákonom stanovených náležitostí
obsahovat‘ aj prílohu. Prílohou bude rozpis tel. čísiel rozdelených podl‘a
pracovísk verej ného obstarávatel‘a,

2.1.9 poskytovat‘ pokrytie min. 40 siet‘ou min. 94% plochy územia SR.



Príloha Č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb na zriadenie a prevádzkovanie
mobilných hlasových a dátových služieb Č. 114/2022

Poverené osoby za zmluvné strany:

Poverené osoby za Účastníka:

Titul, meno, priezvisko Funkcia Mobilný telefón.kontakt
• ‚ ±421 2593 04 108

Mgr. Branislav Mraz Veduci SGR              zsizp. sk

. ‚ OEaVO-rnajetok 0903 523 173
Lucia Belanova ‚(reklamacie)              asizp.sk

. ‚ ‚ ‚ 0910205998
Ing. Vladimira Cervenanova OEaVO - riaditel ka                     asizp sk

Poverené osoby za Podnik:

Titul, meno, priezvisko Funkcia Mobilný telefón/kontakt
M: +421 94099 00 99

Centrum starostlivosti ‚ ‚ T: +421 2 2211 2212
‚ ‚ Zakaznicka podpora ‚

o zakaznikov Podpora pre mobilne sluzby:
o2bs(o2bs.sk

‘ +421908787037
Peter VIKARSKY Key Account Manager              y(o2bs.sk



Príloha Č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb na zriadenie a prevádzkovanie
mobilných hlasových a dátových služieb Č. 114/2022

Zoznam pracovísk účastníka

1. Ústredie, Grösslingová 5, 811 09 Bratislava
2. Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava
3. Inšpektorát životného prostredia Bratislava — stále pracovisko Nitra, Mariánska dolina

7, 949 01 Nitra
4. Inšpektorát životného prostredia Zilina, Legionárska 5, 012 05 Zilina
S. Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Jegorovova 29 B, 974 01 Banská

Bystrica
6. Inšpektorát životného prostredia Košice, Rumanova 14, 040 53 Košice
7. Inšpektorát životného prostredia Košice stále pracovisko Spišská Nová Ves,

Stefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves


