
číslo zmluvy objednávateľa: 

číslo zmluvy dodávatera: 

2022-0239-1176520 

JKZZ.11/tJt 

ZMLUVA O DODANÍ HARDVÉRU 

uzavretá podľa §409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len .Obchodný zákonník") 

1.1 Objednávateľ : 
Sídlo: 
Zaplsaný: 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 
Člslo účtu : 
l BAN: 
SWIFT: 
Menom spoločnosti koná: 

(ďalej len .Zmluva") 

l. ZMLUVNÉ STRANY 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. 
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l. oddiel: Sa, 
vložka č. 2906/B 

35 829141 
2020261342 
SK2020261342 
Tatra banka, a. s. Bratislava 
2620191900/11 oo 
SK30 11 OO 0000 0026 201 9 1900 
TATRSKBX 
Ing. Peter Dovhun, predseda predstavenstva 
Marián Širanec, MBA, podpredseda predstavenstva 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 

zmluvných: Ing. Marián Sabol, výkonný riaditeľ sekcie investícii PaSC 

technických: Ing. Richard Rečlo, výkonný riaditeľ sekcie prev. a spr. ICT 
Ing. Peter Kušnir, vedúci odboru riad. a spr. ICT infraštr. 
Ing. Bohumil Markech, vedúci odboru investfcif ICT 

telefonický kontakt: 
emailová adresa: 

(ďalej aj ako "objednávater" alebo "SEPS") 

1.2 Dodávateľ: SOITRON, s.r.o. 
Sldlo: Plynárenská 5, 829 75 Bratislava 

Zapfsaný: v Obchodnom registry Okresného súdu Bratislava l oddiel: Sro. 
vložka č. 37618/8 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 
Člslo účtu : 
l BAN: 
SWIFT: 

35 955 678 
2022066937 
SK2022066937 
Tatra banka, a. s. 
2625832658/1 1 oo 
SK40 11 OO 0000 0026 2583 2658 
TATRSKBX 

Menom spoločnosti koná: Ing. Marián Skákala, výkonný riaditeľ a konatel' spoločnosti 

Ing. Ondrej Smolár, konater spoločnosti 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 

zmluvných: Ing. Tibor Bálint, obchodný zástupca spoločnosti 

telefonický kontakt (hotline): +421 l 2 5822 4099 
email kontakt: support@soitron.com 

(ďalej aj ako "dodávateľ") 

(ďa lej spoločne aj ako .Zmluvné stranyu alebo jednotlivo aj ako .,Zmluvná strana") 
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ll. PREAMBULA 

2.1 Podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy je ponuka dodávateľa ako úspešného 
uchádzača zo dňa 24.10.2022, ktorá bola predložená objednávateľovi pri obstaraní 
predmetu zákazky vyhlásenej za účelom obnovy, modernizácie a 
optimalizácie hardvérového vybavenia objednávateľa. 

111. ÚČEL A PREDMET ZMLUVY 

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

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

a) Hardvér - fyzicky existujúce technické zariadenia vo výpočtovej technike, ktoré sú 
pripojitel'né k počitaču, spolu s dokumentáciou {manuály, užívateľské príručky, 

návody na obsluhu a pod. v slovenskom alebo českom jazyku) a príslušenstvom 
(ďalej spoločne aj ako "Hardvér" alebo ,.Zariadenia"). 

b) Softvér - programové vybavenie informačných a komunikačných technológií, 
počítačové programy, systémový a aplikačný softvér, softvérové licencie a inštalačné 
kľúče (kódy) a ďalšie plnenia, ktoré svojou povahou a vlastnosťami spadajú pod 
softvér, slúžiaci na riadne zabezpečenie funkcionalft Hardvéru, a to vrátene 
technickej a uživatel'skej dokumentácie nevyhnutne potrebnej k užívaniu softvéru 
(ďalej spoločne aj ako .Softvér"). 

c) služby súvisiace s technickou podporou pri dodaní Hardvéru a Softvéru do miesta 
dodania. spočivajúce v umiestneni a konfigurácii Hardvéru a jeho súčastí, inštalácii 
a nastavení Softvéru (ďalej aj ako .. Technické podpora"), 

{pfsm. a) až c) ďalej spoločne v texte Zmluvy aj ako alebo "Predmet plnenia"). 

3.3 Rozsah, druh, množstvo, kvalita, vlastnosti a akosť Predmetu plnenia spolu s jeho 
podrobnou technickou špecifikáciou sú uvedené v Prilohe č. 1 (Technická špecifikácia), 
v Prílohe č. 2 (Špecifikácia softvéru a licencie} a v Prílohe č. 1d (Vymedzenie rozsahu a 
spôsobu plnenia bezpečnostných opatrení (požadovaných vyhláškou č. 362/2018 Z. z.)) 
tejto Zmluvy. Predmet plnenia je dodávaný ako nový a nepoužitý. Predmet plnenia 
nemôže byť repasovaný. 

3.4 Dodávateľ zodpovedá za to. že Predmet plnenia bude dodaný v súlade s touto Zmluvou 
a podľa podmienok tejto Zmluvy. ako aj v súlade so súťažnými podmienkami a v súlade 
s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, prlslušnými normami a že funkčné 
a technické vlastnosti Predmetu plnenia zodpovedajú vlastnostiam dohodnutým v tejto 
Zmluve, a ak nie sú vlastnosti dohodnuté, tak vlastnostiam takým, ktoré sú obvyklými 
vlastnosťami Predmetu plnenia. 

3.5 Dodávateľ sa ďalej zaväzuje 

a) previesť vlastnícke právo k Hardvéru na objednávateľa a v prípade 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 podľa tejto Zmluvy. 

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

3. 7 Objednávateľ sa zaväzuje Predmet plnenia dodaný riadne a včas prevziať osobami 
oprávnenými rokovať vo veciach technických a zaplatiť dodávateľovi dohodnutú zmluvnú 
cenu. 
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3.8 Predmetom plnenia nie sú: 

a} Stavebné úpravy potrebné pre montáž Hardvéru; 

b) Zabezpečenie skladových priestorov dodaného Hardvéru; 

c) Zabezpečenie pripojenia na elektrickú a dátovú sieť; 

IV. ČAS A MIESTO DODANIA 

4.1 Miestnom dodania je sídlo objednávateľa Slovenská elektrizačná prenosová 
sústava, a. s., na adrese Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, v objektoch ktoré sú 
uvedené v Prílohe č. 1a tejto Zmluvy. 

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

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

4.4 Dodávateľ nie je oprávnený takto stanovený harmonogram plnenia meniť bez písomnej 
dohody s objednávatel'om v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe uskutočnenej 
komunikáciou prostrednfctvom e-mailových adries uvedených v záhlavf tejto Zmluvy, 
pričom návrh dodávatel'a na zmenu harmonogramu prostredníctvom e-mailu musi byť 
objednávateľom 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 každá dodávka Hardvéru, Softvéru a s tým súvisiaca poskytnutá 
Technická podpora bude potvrdená protokolom o odovzdaní a prevzatí, podpísanom 
týmito zástupcami Zmluvných strán. 

4.6 Neoddeliteľnou súčasťou protokolu (dodacieho listu) o odovzdaní a prevzatí Hardvéru 
z každej jeho dodávky sú: 

a) druh a množstvo prevzatého Hardvéru s uvedením identifikačného čfsla prevzatého 
Hardvéru (ak je k dispozícii}, 

b) informácia o korektnej inštalácii a konfigurácii prevzatého Hardvéru, 

c} informácia o korektnom testovaní prevzatého Hardvéru 

d) potvrdenie o oboznámení zamestnancov objednávatel'a s návodom na obsluhu. 

4.7 Neoddeliteľnou súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí Softvéru z každej jeho 
dodávky sú: 

a) licenčné podmienky k užívaniu predmetného Softvéru v slovenskom jazyku, vrátane 
softvérových licencii , ich počet, a i nšta lačných kľúčov (kódov) a ďalších plnení, ktoré 
svojou povahou a vlastnosťami spadajú pod Softvér, 

b) ostatná dokumentácia vzťahujúca sa k Softvéru, technická a uživatel'ská 
dokumentácia nevyhnutne potrebná k užívaniu Softvéru bez ktorej by nemohlo 
dochádzať k jeho riadnemu užívaniu 

c) potvrdenie o oboznámení zamestnancov objednávateľa s návodom na obsluhu . 

4.8 V prípade odmietnutia prevzatia Predmetu plnenia sa táto skutočnosť zachytí v protokole 
o odovzdaní a prevzati podl'a typu Predmetu plnenia s uvedením dôvodu odmietnutia. 

4.9 V prípade, že objednávateľ dodávku Hardvéru a/alebo Softvéru neodmietne prevziať, a to 
napriek zjavnej vade, uvedie sa táto skutočnosť do protokolu o odovzdaní a prevzatí 
podľa 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. CENA 

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

5.2 K cene bude fakturovaná DPH v zmysle zákona číslo 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskoršich predpisov (ďalej aj ako .zákon o DPH"). 

5.3 Dodávateľ podpisom tejto Zmluvy výslovne prehlasuje, že v cene sú okrem vyššie 
uvedeného zahrnuté všetky náklady dodávateľa 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 podfa bodu 4.1 tejto Zmluvy ako 
aj hotové výdavky spojené s dopravou dodávatel'a 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 článku IX. tejto Zmluvy; 

d) l icenčné poplatky; 

e) dodanie technickej a užívaterskej dokumentácie podľa bodu 3.2 písm. a) a b) tejto 
Zmluvy; 

f) oboznámenie zamestnancov objednávateľa s návodom na obsluhu. 

Vl. PLATOBNÉ PODMIENKY 

6.1 Zmluvná cena bude uhradená po častiach . Právo na zaplatenie časti zmluvnej ceny 
vzniká po ukončení jednotlivých etáp dodania Predmetu plnenia dodávateľovi riadnym 
odovzdaním a prevzatím časti Predmetu plnenia podľa kapitoly IV. tejto Zmluvy. 

6.2 Cena za jednotlivé etapy bude určená ako súčet jednotkových cien dodaných položiek 
z cenovej ponuky podl'a Prílohy č. 1 c -Cenová ponuka. 

6.3 Cenu za jednotlivé časti Predmetu plnenia uhradí objednávateľ na základe faktúr 
(daňových dokladov), ktoré dodávateľ vystaví do 15 dní odo dňa vzniku daňovej 

povinnosti a doručf objednávatel'ovi. Dňom vzniku daňovej povinnosti je deň prevzatia 
časti Predmetu plnenia (etapy) formou protokolu o odovzdan! a prevzatí časti Predmetu 
plnenia (etapy}. Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru na základe protokolu o 
odovzdaní a prevzatí časti Predmetu plnenia podpísaného obidvomi Zmluvnými stranami, 
osobami objednávateľa a dodávatera oprávnenými rokovať vo veciach technických. 

6.4 Faktúra sa považuje za doručenú v listinnej (tlačenej) forme na adresu sídla 
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 objednávateľovi v zmysle tejto Zmluvy. 

6.5 Faktúra sa na účely tejto Zmluvy považuje za uhradenú okamihom odpísania fakturovanej 
čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa. 

6.6 Faktúra musi obsahovať všetky náležitosti podľa prislušných daňových predpisov, 
označenie čísla Zmluvy podl'a evidencie objednávateľa a čislo bankového účtu v tvare 
IBAN. Súčasťou faktúry je protokol o odovzdaní a prevzatí časti Predmetu plnenia 
podpísaný obidvoma Zmluvnými stranami. 

6.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.6 tejto Zmluvy, 
objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru dodávatel'ovi na doplnenie. V takom prípade sa 
preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručenim 
opravenej faktúry objednávateľovi. 
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6.8 Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od ich doručenia objednávateľovi. 

6.9 Objednávateľ podpisom tejto Zmluvy udefuje dodávatel'ovi súhlas v zmysle ustanovenia 
§ 71 ods. 1 písm . b) zákona o DPH, aby vystavoval a spracúval faktúry v elektronickej 
forme, za podmienky predchádzajúceho informovania objednávateľa o používani 
elektronickej formy fakturácie v zmysle bodu 6.1 O Zmluvy. 

6.1 O Do 1 O dni od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, je dodávateľ povinný písomne oznámiť 
objednávatel'ovi, či bude pri fakturácii podl'a tohto zmluvného vzťahu používať 

elektronickú formu alebo listinnú (tlačenú) formu faktúr. Písomné oznámenie dodávatel'a 
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. 

6.11 Ak si dodávateľ, nesplní riadne a včas svoju povinnosť podl'a bodu 6. 1 O 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 prevzatím. Týmto okamihom 
prechádza na objednávatel'a aj nebezpečenstvo škody na Predmete plnenia. 

7.2 Dodávate!' musí zabezpečiť oboznámenie zamestnancov poverených objednávateľom 
s návodom na obsluhou a s funkcionalitami dodaného Hardvéru a/alebo Softvéru, a to 
ihneď po umiestneni a inštalácii, najneskôr do protokolárneho odovzdania a prevzatia 
Predmetu plnenia. Oboznámenie zamestnancov s návodom na obsluhu bude zamerané 
najmä na: 

a) používanie a užívateľské nastavenie Zariadeni koncovým užívateľom, 

b) administrátorské nastavenie Zariadení správcom objednávatera, 

c) centrálnu administráciu Zariadeni administrátorom objednávateľa cez dodaný 
Softvér. 

7.3 Dodávateľ je povinný dodať Zariadenia vrátane pripájacích, napájaclch káblov a pre 
riadnu prevádzku potrebného spotrebného materiálu a komponentov. Ak prevádzka 
hardvéru vyžaduje dopÍňaníe alebo výmenu spotrebného materiálu alebo komponentov 
počas použfvania po prvotnej inštalácii, podmienky dodania tohto spotrebného materiálu 
môžu byť predmetom samostatnej zmluvy. 

7.4 Softvér dodaný spoločne s Hardvérom musí zabezpečovať možnosť využitia plnej 
funkcionality Hardvéru a možnosť monitoringu každého zo Zariadeni. Softvér musí byť 
originálny a nepoužitý, na originálnych i nšta lačných médiách (ak neprebieha inštalácia 
online), vrátane inštalačných kódov. Softvér musf byť spustiteľný na operačnom systéme 
určenom objednávatel'om (typicky MS Windows). Dodávateľ 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. 

7.5 Objednávateľ sa zaväzuje dodávať Predmet plnenia, ktorý spfňa požiadavky v zmysle 
zákona č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v 
elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 

223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Objednávateľ je oprávnený požadovať od dodávateľa preukázanie splnenia 
týchto požiadaviek kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy, na základe dokladu 
preukazujúceho splnenie danej požiadavky, pričom dodávate!' je povinný preukázať 
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splnenie danej požiadavky objednávateľa bez zbytočného odldadu po doručení pisomnej 
výzvy objednávateľa, najneskôr však do 5 (piatich) pracovných dní od jej doručenia. 

7.6 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 znení neskorších predpisov. 
Dodávateľ počas realizácie predmetu Zmluvy zodpovedá za vzniknutý odpad od jeho 
vzniku až po jeho odvoz na zhodnotenie. Dodávateľ zabezpečí zhodnotenie odpadov na 
vlastné náklady. Dodávateľ je povinný, najneskôr ku dňu podpisania Zmluvy, predložiť 
poverenej osobe Objednávatera - environmentalistov; kópiu Potvrdenia o registrácii v 
zmysle§ 98 zákona o odpadoch na predmetnú činnosť a na konkrétne 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. Dodávateľ odovzdá vzniknutý odpad len oprávnenej 
osobe a to pod vyššie uvedenými kat. číslami určenými Objednávaterom v súlade s 
platnou vyhláškou, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. O prevzatí odpadu 
oprávnenou osobou poskytne poverenej osobe Objednávatel'a - environmentalistovi 
doklad {protokol o prevzatí odpadu, vážny listok) s uvedenfm kat. č. odpadu, hmotnosti a 
miesta vzniku najneskôr do 5 dní od odovzdania odpadu. 

7.7 Pri plneni Zmluvy je dodávateľ povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám 
na zdravi, na majetku a životnom prostredí. Ak dodávateľ, resp. jeho subdodávatelia 
spôsobia v súvislosti s činnosťami, ktoré sú vykonávané v rámci plnenia tejto Zmluvy 
objednávaterovi škodu, dodávater sa zaväzuje objednávateľovi nahradiť túto škodu 
v plnom rozsahu. 

7.8 Dodávateľ sa zaväzuje, že si bude riadne a včas plniť svoje zmluvné záväzky voči svojim 
subdodávateľom, ktorých poveril vykonaním Predmetu plnenia v súlade s touto Zmluvou. 
Dodávateľ 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 plnení do 30 dní 
od uhradenia faktúry Objednávateľom. 

7.9 Dodávateľ sa zaväzuje, že vo svojom subdodávateľskom reťazci nebude využívať 
hospodárske subjekty, ktorých využitie je zakázané nariadením Rady (EÚ) č. 833/2014 z 
31 . júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým 
destabilizuje situáciu na Ukrajine, ďalej len "nariadenie o sankciách" zmenené a doplnené 
nariadením Rady (EÚ) č. 2022/578 z 8. apríla 2022. Za týmto účelom sa dodávateľ 
zaväzuje zmapovať a udržiavať aktuálne informácie o akomkoľvek subdodávateľovi, ktorý 
sa podiera na plnení podľa tejto zmluvy a to priamo (forma priamej subdodávky) alebo 
nepriamo (akékol'vek plnenie vyplývajúce z plnení tejto zmluvy, ktoré nie je predmetom 
priamej subdodávky) a na požiadanie ich predloží Objednávateľovi. 

7.10 S poukazom na skutočnosť, že pri dodaní Predmetu plnenia môže dochádzať 

k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb, dodávateľ je 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 o voľnom pohybe takýchto 
údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 
a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení ich prípadných neskorších zmien. Dodávate!' 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 Objednávate!' sa zaväzuje pri dodani Predmetu plnenia dodávateľom v mieste dodania 
podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy poskytnúť dodávateľovi potrebnú súčinnosť. Objednávateľ 
sprístupni dodávaterovi infraštruktúru v mieste plnenia, kde za jeho účasti dodávateľ 
nakonfiguruje Hardvér, uvedie Hardvér do používania. 

7.12 Objednávateľ sa zaväzuje pri dodaní Predmetu plnenia dodávateľom v mieste plnenia 
podl'a bodu 4.1 tejto Zmluvy poskytnúť dodávateľovi potrebnú súčinnosť pri inštalácii 
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Softvéru. Objednávateľ poskytne v priebehu inštalácie Softvéru a za týmto účelom 
dodávatel'ovi časovo a vecne obmedzený pristup na administratívny modul (napr. server), 
resp. administrátorské práva, pričom v priebehu inštalácie bude na činnosť dodávateľa 
dohliadať osoba určená objednávateľom. Dodaný Hardvér a Softvér musí byť nastavený 
tak, aby umožňoval objednávateľovi administrátorský prístup, čim sa rozumie úplný 
a neobmedzený pri stup do nastavení Hardvéru alebo Softvéru bez potreby súhlasu alebo 
súčinnosti od dodávateľa. 

7.13 Dodávateľ je povinný zabezpečiť dodávky prác (služby súvisiace s technickou podporou 
v zmysle čl. Ili., bodu 3.2, písm. c) tejto Zmluvy) vlastnými silami t.j. bez subdodávateľa. 

VIli. BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A OCHRANA PRED POŽIARMI 

8.1 Dodávate!' zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov 
a pracovnikov subdodávateľských spoločností a je povinný dodržiavať ustanovenia 
Všeobecných zmluvných podmienok zabezpečovania BOZP a OPP - Príloha č. 3 tejto 
Zmluvy a Všeobecných zmluvných podmienok zabezpečovania informačnej bezpečnosti 
- Priloha č. 4 tejto Zmluvy. 

8.2 Dodávateľ 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 objednávatel'a. 

IX. ZÁRUČNÁ DOBA- ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

9.1 Záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za Predmet plnenia 
vykonávať dodávateľ po dobu trvania záručnej doby na Predmet plnenia, a to za účelom 
bezporuchovej prevádzky, udržania všetkých parametrov Predmetu plnenia uvedených 
v technickej špecifikácii uvedenej v Prílohe č. 1. 

9.2 Dodávateľ poskytne na predmet plnenia záruku po dobu 24 mesiacov. Záruka začne 
plynúť odo dňa písomného prevzatia Predmetu plnenia protokolom o odovzdaní 
a prevzati Predmetu plnenia, podpísaným osobami objednávatera oprávnenými rokovať 
vo veciach technických alebo povereným zástupcom . 

9.3 Predmet plnenia má vady, ak nemá vlastnosti požadované touto Zmluvou, alebo ak ho 
nie je možné použivať k účelu, pre ktorý je pod l' a svojej povahy určený . 

9.4 Zmluvné strany sa dohodli, že záruka ani zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na bežné 
opotrebenie súčasti a spotrebovanie materiálu, a ani na vady Predmetu plnenia a l alebo 
originálneho spotrebného materiálu spôsobené manipuláciou, skladovaním alebo 
použitím na strane objednávateľa v rozpore s návodom alebo inými podobnými 
dokumentmi dodávateľa. Dôkazné bremeno nesie dodávate!'. 

9.5 Počas záručnej doby má objednávate!' právo požadovať a dodávateľ povinnosť bezplatne 
odstrániť vady Predmetu plnenia. Dodávateľ musí garantovať možnosť, aby iné zásahy 
ako záručné opravy do Predmetu plnenia mohli byť vykonané aj inou oprávnenou osobou, 
než je dodávateľ, tj. prostredníctvom akéhokoľvek autorizovaného servisu alebo 
distribútora. 

9.6 Ak to z technického hľadiska Hardvér a Softvér umožňuje alebo ak to vyplýva 
z Prílohy č. 1, je dodávate!' povinný sledovať 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 odstraňovaní riadiť čo do času a podmienok 
sprístupnenia Zariadenia pokynmi objednávateľa . 

9.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady, ktorá nebude nahlásená automaticky 
prostredníctvom vzdialeného prístupu uplatni bezodkladne po jej zisteni plsomnou 
formou alebo telefonicky. V oznámení 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 oznámení vady cez systém 
sledovania stavu zariadení. Telefonické reklamácie môže objednávate!' oznamovať 
prostrednfctvom hotline. Telefónny kontakt na hotline je uvedený v záhlavl zmluvy. 

9.8 Záručná doba neplynie po dobu, počas ktorej nemôže objednávatel' Zariadenie užívať pre 
jeho vady, a to od na hlásenia predmetnej vady do jej odstránenia dodávatel'om. V prípade 
odstránenia záručnej vady nahradenfm celého Zariadenia plynie od dodania náhradného 
Zariadenia nová záručná doba. 

9.9 V prípade, že dodávateľ nebude z objektívnych dôvodov schopný zabezpečiť odstránenie 
vady Predmetu plnenia {alebo originálneho spotrebného materiálu) nasledujúci pracovný 
deň na príslušnom mieste dodania, dodávateľ sa pre tento prípad zaväzuje 
objednávateľovi poskytnúť v rovnakej lehote za chybný Predmet plnenia (alebo originálny 
spotrebný materiál) náhradný (kvalitatívne 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 odstránení reklamovanej vady dodať na miesto 
pôvodnej inštalácie a zapožičanie odobrať. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť prepravu 
zapožičaného aj reklamovaného Predmetu plnenia (alebo originálneho spotrebného 
materiálu) tam aj späť na vlastné náklady a riziko. 

9.10 Reakčná doba/doba opravy sa počfta (plynule) od nahlásenia vady objednávateľom 
do splnenia povinnosti dodávateľa vadu odstrániť. 

9.11 Dodávateľ sa počas záručnej doby zaväzuje začať nahlásenú vadu odstraňovať do 
24 hodin od nahlásenia vady. Dodávateľ je povinný počas záručnej doby odstrániť vady 
v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu, ak nebude dohodnuté inak: 

a) oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu do 24 hodin, 

b) oprava vady s dodávkou náhradného dielu do 24 hodín. 

9.12 Ak dodávateľ neodstráni vadu počas určenej doby, môže objednávateľ zabezpečiť 

vlastnými silami alebo u iného dodávatera odstránenie tejto vady, pričom všetky náklady 
s tým spojené, vrátane súvisiacich nákladov, má povinnosť uhradiť dodávateľ. 

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

9.14 Dodávate!' zodpovedá za vady, ktoré má Predmet plnenia v čase jeho odovzdania 
objednávatel'ovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá dodávater iba vtedy, ak boli 
spôsobené porušením jeho povinnosti. 

X. ÚROKY Z OMEŠKANIA, ZMLUVNÉ POKUTY, NÁHRADA ŠKODY 

10.1 V prípade omeškania objednávatel'a s úhradou zmluvnej ceny na základe doručenej 
faktúry podľa 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 EUR! BOR, 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 dodávateľ bude v omeškaní s dokončením a odovzdaním čo i len časti 
Predmetu plnenia, pokiar toto omeškanie nie je zapríčinené vinou objednávateľa , môže sí 
objednávatel' uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % zo zmluvnej ceny za oneskorene 
dodaný Predmet plnenia za každý kalendárny deň omeškania, maximálne však v celkovej 
výške 10% z tejto ceny. 

Zmluva o dodaní hardvéru 

'{ýmena LAN infraštrulctúry strana 8/12 



10.3 Ak dodávateľ neodstráni prípadné vady Predmetu plnenia počas záručnej doby v lehote 
dohodnutej podľa bodu 9.1 1 tejto Zmluvy, môže obj ednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu 
vo výške 0,01 % z celkovej zmluvnej ceny za každý kalendárny deň omeškania, 
maximálne však v celkovej výške 1 O % z ceny Predmetu plnenia. 

10.4 Za každé jednotlivé porušenie povinnosti podľa bodu 15.6 tejto Zmluvy je objednávateľ 
oprávnený uplatniť si u dodávateľa zmluvnú pokutu vo výške 1 500 EUR (slovom 
tisícpäfsto eur). 

10.5 Za každé jednotlivé porušenie povinnosti podľa článku VIli. tejto Zmluvy je objednávateľ 
oprávnený uplatniť si u dodávateľa zmluvnú pokutu vo výške uvedenej v Prílohe č. 3 tejto 
Zmluvy. 

10.6 Za každé jednotlivé porušenie povinnosti podľa článku XII. tejto Zmluvy je objednávater 
oprávnený uplatniť sí u dodávateľa zmluvnú pokutu vo výške 5 000 EUR (slovom päťtisíc 

eur). 

10.7 Za každé jednotlivé porušenie povinnosti podľa bodu 7.8 tejto Zmluvy je objednávateľ 
oprávnený uplatniť si u dodávateľa zmluvnú pokutu vo výške 5 000 EUR (slovom päťtisíc 

eur}. Dohodou o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody 
vo výške prevyšujúcej zmluvnú pokutu. 

10.8 Za porušenie povinnosti dodávateľa podľa bodu 7.6 tejto zmluvy je dodávateľ povinný 
nahradiť objednávaterovi škodu, ktorá objednávateľovi vznikla a to v celom rozsahu. 
Povinnosť náhrady škody za porušenie povinnosti dodávateľa podľa uvedeného bodu sa 
vzťahuje na sankcie pre objednávateľa zo strany príslušných orgánov štátnej správy. 

10.9 Nárok na zmluvnú pokutu podľa tohto článku tejto Zmluvy je objednávate!' povinný uplatniť 
si u dodávateľa písomnou formou. Uplatnen fm zmluvnej pokuty nezaniká objednávateľov i 

právo na náhradu škody spôsobenej dodávateľom porušením zmluvných povinností. 
Zmluvná strana je oprávnená požadovať aj náhradu škody prevyšujú eu zmluvnú pokutu. 

Xl. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ 

11.1 Pre účely tejto Zmluvy sa na okolností vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava 
uvedená v § 37 4 Obchodného zákonníka. 

11 .2 Okolnosti vylučujúce zodpovednosť sú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných 
strán a ktoré Zmluvné strany nemôžu ovplyvniť , ako napr. vojna, mobilizácia, povstanie, 
živelné pohromy, teroristický čin a pod. 

11 .3 Zmluvné strany sa zaväzujú upozorniť druhú zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu 
na vzniknuté okolností vylučujúce zodpovednosť brániace riadnemu plneniu tejto Zmluvy. 
Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia na odvrátenie a prekonanie 
okolností vylučujúcich zodpovednosť za škodu či inú ujmu. 

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

11.5 Rozsah a spôsob vykonania opatreni na zabezpečenie Predmetu plnenia podľa bodu 11.3 
a úhradu nákladov na realizáciu týchto opatrení dohodnú Zmluvné strany pred ich 
vykonaním na základe návrhu, ktorý predloží dodávateľ. 

11 .6 Ak je výsledkom okolností vylučujúcich zodpovednosť havarijný stav, vykoná dodávateľ 
opatrenia na zabezpečenie Predmetu plnenia bezodkladne. Ocenenie realizácie týchto 
opatrení dohodnú Zmluvné strany následne. 

XII . OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ 

12.1 V tejto Zmluve dôverné informácie znamenajú všetky informácie, ktoré sa týkajú alebo 
môžu týkať Predmetu plnenia, vrátane a bez obmedzenia všetkých údajov a informácií, 
dokumentov a správ, ponúk, cien, návrhov kontraktov, know-how, vzorcov, postupov, 
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projektov, fotografií, výkresov, špecifikácií, softvérových programov a akýchkoľvek iných 
médii nesúcich alebo zahrňujúcich takéto informácie a akýchkoľvek materiálov, ktoré 
budú pri použití týchto dokumentov spracované a budú tieto informácie obsahovať. 

12.2 Dodávateľ sa zaväzuje použiť všetky dôverné informácie takto poskytnuté výlučne 
pre potreby dodania Predmetu plnenia a následného zabezpečenia prevádzkyschopnosti 
Predmetu plnenia. Akékol'vek ďalšie použitie informácii bude podliehať 

predchádzajúcemu písomnému súhlasu objednávateľa. 

12.3 Dodávateľ sa zaväzuje sprístupniť dôverné informácie len na základe písomného súhlasu 
objednávatera 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 Dodávater nebude robiť kópie dôverných informácii, pokiaľ to nebude nevyhnutné 
pre potreby oprávnených osôb, zaviazaných mlčanlivosťou. 

12.5 Pre potreby masmédií môžu poskytovať informácie iba poverení zástupcovia 
objednávatel'a. 

XIII. AUTORSKÉ PRÁVA 

13.1 Autorské práva sa riadia zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v zneni neskorších 
predpisov (ďalej len .Autorský zákon"). 

13.2 Dodávateľ prehlasuje, že Predmet plnenia neporušuje autorské práva tretích osôb. 

13.3 Dodávate!' vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať majetkové práva k softvéru dodanému 
objednávatel'ovi na základe tejto Zmluvy a iného druhu plnenia, ktoré by bolo autorským 
dielom podľa § 2 Autorského zákona v súlade s Autorským zákonom. 

13.4 Zmluvné strany si sú vedomé, že Softvér dodaný podľa tejto Zmluvy sa môže riadiť 

licenčnými ustanoveniami výrobcu Zariadenia alebo licenčnými podmienkami tretích 
strán, ktoré budú obsahovať časové, miestne alebo vecné obmedzenia. Dodávateľ sa 
zaväzuje zabezpečiť, aby licenčné podmienky takéhoto Softvéru umožnili použitie 
počítačového programu v počtoch a rozsahu, ktorý zabezpečí plné a neobmedzené 
využfvanie Hardvéru v súlade s účelom a technickou špecifikáciou podra tejto Zmluvy, 
a to po celú dobu životnosti Hardvéru. 

13.5 Dodávate!' poskytuje objednávateľovi na základe tejto Zmluvy licenciu 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 funkcionallt Hardvéru, a to vrátane licencie k technickej a užívateľskej 
dokumentácii nevyhnutne potrebnej k ďalšiemu užívaniu prevádzkovaného Softvéru. 

XIV. UKONČENIE ZMLUVY 

14.1 Zmluvu je možné ukončiť dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od tejto Zmluvy. 

14.2 Podstatným porušením Zmluvy v zmysle ustanoveni § 344 a nasl. Obchodného 
zákonníka, a teda dôvodom na okamžité odstúpenie od tejto Zmluvy sa považuje: 

a) nesplnenie povinností podľa bodu 7.4 až 7.7 a 13.4 tejto Zmluvy a to ani v dodatočnej 
lehote na odstránenie nedostatkov stanovenej objednávatel'om v predchádzajúcej 
pfsomnej výzve, 

b) nedodržanie termínu dodania alebo kvality Predmetu plnenia podl'a bodu 4.3 tejto 
Zmluvy o viac ako 30 kalendárnych dní. 

14.3 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 objednávate!' dodávatera plsomne upozorní. 
Po opakovanom porušení tej istej zmluvnej povinnosti je objednávateľ oprávnený od tejto 
Zmluvy odstúpiť. 

Zmluva o dodaní hardvéru 

Výp1ena LAN infraštruktúry strana 1 O l 12 



14.4 Podstatné porušenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porušenia, ktoré nie sú podstatné, 
predstavujú závažné porušenie zmluvných a profesijných povinností v zmysle bodu 101 
preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o 
verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES a v zmysle § 40 ods. 8 písm. a ) 
a c) 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. Odstúpením 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 objednávateľom uznané 
náklady objednávateľ uhradí do 30 dní. 

XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

15.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi Zmluvnými 
stranami. 

15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva a daňové doklady súvisiace so Zmluvou budú 
zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, objednávky a 
faktúry vyplýva z § Sa a Sb 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. Tým nie je dotknutá ochrana utajovaných skutočností , ochrana osobnosti a 
osobných údajov, ochrana obchodného tajomstva, ako aj ďalšie obmedzenia prístupu k 
informáciám, ktoré zverejnenie obmedzujú, alebo vylučujú . Tým nie je dotknuté 
ustanovenie bodu 15.1 tejto Zmluvy. 

15.3 Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve, riadia 
sa ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných súvisiacich 
všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR. 

15.4 Zmluvu je možné meniť alebo doplňať len písomnou dohodou Zmluvných strán vo forme 
dodatkov k tejto Zmluve. 

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

15.6 Zoznam subdodávateľov podl'a Prílohy č. 5 tejto Zmluvy je možné meniť len na základe 
vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán formou dodatku k tejto Zmluve, ktorého 
obsahom bude nový zoznam subdodávateľov. 

15.7 Pre prípad sporu na základe tejto Zmluvy sa dojednáva príslušnosť 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 prípade písomností doručovaných 

prostredníctvom pošty na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy ako doporučené listové 
zásielky, sa tieto písomnosti považujú za doručené dňom: 

a) odmietnutia prijatia zásielky, ak adresát odoprel prijatie zásielky, 

b) uplynutia odbernej lehoty, a to aj v prípade, ak sa adresát o uložení zásielky 
nedozvedel, pretože zásielka bola uložená na pošte a adresát ju v odbernej lehote 
neprevzal, 

c) vrátenia zásielky ako nedoručitel'nej adresátovi. 

15.9 Ak by niektoré z ustanovení tejto Zmluvy bolo, alebo sa stalo neúčinným , neplatným, 
nezákonným alebo nevykonatefným, nebude tým dotknutá, ani obmedzená platnosť, 

účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, 
že takto dotknuté ustanovenia tejto Zmluvy nahradia novým ustanovením, ktoré netrpí 

Zmluva o dodaní hardvéru 

Výmena LAN infraštruktúry strana 11/12 



vadou pôvodného ustanovenia a v čo najvyššej možnej miere zodpovedá duchu a účelu 

úpravy práv a povinností, obsiahnutých v zrušenom ustanoveni. 

15.1 O Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, vážne, 
určite a zrozumiterne, a ktorý nie je urobený v omyle a svojím obsahom alebo účelom 
neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé 
na uzatvorenie tejto Zmluvy a jej plnenie je možné, sú oboznámené s jej obsahom a bez 
výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k tejto Zmluve pripájajú svoje podpisy. 

15.1 1 Dodávateľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s dokumentom spoločnosti 
SEPS s názvom .. Politika ochrany osobných údajov v spoločnosti Slovenská elektrizačná 

prenosová sústava, a.s: zverejnenom na webovej stránke spoločnost i SEPS 
www.sepsas.sk, ktorého obsahom sú informačné povinnosti a ďalšie fakty o spracúvan! 
osobných údajov fyzických osôb zo strany spoločnosti SEPS v zmysle Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov, ktorým 
sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona 
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

15.12 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je: 

15.12.1 Príloha č. 1 Technická špecifikácia Predmetu plnenia. 

15.12.2 Príloha č. 1 a Zoznam miest dodania 

15.12.3 Príloha č. 1 b Terminy dodania 

Príloha č. 1 c Cenová ponuka 15.12.4 

15.12.5 Príloha č. 1 d Vymedzenie rozsahu a spôsobu plnenia bezpečnostných 

opatreni (požadovaných vyhláškou č. 362/2018 Z. z.) 

15.12.6 Príloha č. 2 Špecifikácia softvéru, licenčné podmienky 

15.12. 7 Príloha č. 3 Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP 
aOPP. 

15.12.8 Príloha č. 4 Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania informačnej 

bezpečnosti 

15.12.9 Príloha č. 5 Zoznam subdodávateľov. 

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

Za objednávateľa: 

Ing. Peter Dovhun 
predseda predstavenstva 

Zmluva o dodani hardvérd 

Vý.mena LAN infraštruktúry 

v .e.-c::q~.i.~~~~ .~ ..... dňa .... ................. . 
Za dodávatera: 

··· ·· ·-····~··· ·· t · - ·ť······· ········· ·· .. ·············· 

Ing. Marián Skákala 
výkonný riaditeľ a konateľ SP.OIQ.é4rpsti 
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