
KÚPNA ZMLUVA
Č. KPI99I2OI9JBVS

„Obnova serverov na lokalitách“
uzatvorená podia ustanovení 409 a nasl. zákona Č. 51 3(1991 Zb. Obchodný zákonníkv znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

(ďalej len „Zmluva“)

Kupujúci: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.sídlo: Prešovská 48, 826 46 Bratislava
zástupca zodpovedný
vo veciach zmiuvných: Ing. Stanislav Beňo, poverený výkonom Činností

generálneho riaditeľa, na základe štatútu predstavenstvazápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,
vložka č. 3080/B

IČO: 35 850 370
DIČ: 2020263432
iČ DPH: SK2020263432
bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len Kupujúci)

Predávajúci: AUTO CONT s.r.o.
sídlo; Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
štatutárny orgán: Ing. Milan Futák, konateľ
zástupce žodpovedný
vo veciach technických: Ing. Milan Futák
zapis Obchodny register Okresneho sudu Bratislava I

oddiel: Sro, vložka č.730357/B
Ičo: 36 396 222
DIČ: 2020105428
[Č DPH: SK20201 05428
benkové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „Predávajúcľ‘)

(Kupujúci a Predáajúci ďalej samostatne aj ako „zmluvná strana“ a spoločne len ako„zmluvné strany‘)

Zmluvné strany vyhlasujú, že ích zmluvná voľnosť fia je ničím obmedzená, žes predmetom Zmluvy sú oprávnené nakladat v celom rozsahu a bez obmedzenia, žek uzatvoreníu tohto právneho úkonu sú oprávnené a k právnym úkonom v plnomrozsahu spósobílé, že nikoho neuvádzajú do omylu a túto Zmluvu uzatvárajú zanasledujúcich podmienok.



ČLÁNOK I - PREDMET ZMLUVY

1.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Predávajúceho za podmienok uvedených V tejto

Zmiuve dodat Kupujúcemu a previesV na Kupujúceho vlastnícke právo k Predmetu kúpy

špecifikovanému v Článku 2. tejto Zmluvy a závázok Kupujúceho za Fredmet kúpy zaplatíť

Predávajúcemu dojednanú Kúpnu cenu podľa Článku 4. tejto Zmluvy.

ČLÁNOK 2 - PREDMET KÚPY

2.1 Predmetom kúpy na základe tejto Zmluvy sú tri (3) kusy tlačových serverov a NAS podia
špecifikácie uvedenej v Prílohe Č. J tejto Zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčast‘ou tejto
Zmluvy (ďalej len „Predmet kúpy“ alebo ‚jovar“).

2.2 Spolu s Predmetom kúpyje Predávajúci povinný dodat Kupujúcemu všetko príslušenstvo
a všetky dokladypotrebné k prevodu Predmetu kúpy na Kupujúceho a k riadnemu
užívaniu Predmetu kúpy na stanovený alebo obvyklý účel. Predáva]úci je povinný
zabezpečit‘ autorizovaný záručný servis po dobu pát (5) rokov na mieste inštaiácie počas
celého trvania platnosti Zmluvy.

2.3 Predávajúci sa zaväzuje dodat Kupujúcemu len taký Tovar, ktorý sptňa podmienky
stanovené touto Zmluvou. Predávajúci je povinný dodat len:

2.3.1 originálne výrobky výrobcov, ktoré spňajú všetky predpísané technické
a bezpečnostně parametre podře piatnej právnej úpravy, vrátane právnej
úpravy Európskej únie,

2.3.2 taký Tovar, ktorýje bez akýchkol‘vek technických vád a právnych vád, t. j. že
na Predmet kúpy si nerobí nárok žiadna tretia osoba, nie je zaťažený právom
tretej osoby, resp. neexistuje žiadna okolnost, ktorá by mohla v budúcností
obmedziť alebo vylúčit‘ vlastnícke právo Kupujúceho alebo jeho dispozičně
právo k Predmetu kúpy.

2.4 V prípade, že ustanovenia Prílohy Č. I tejto Zmluvy sú neúplné, odlišné, rozporuplné alebo
mým spĎsobom odporujú ustanoveniam tejto Zmluvy, prednost pred ustanoveniami
Prílohy Č. 1 tejto Zmluvy majú ustanovenia tejto Zmluvy, ktoré sú pre zmluvné strany
záväzné. -________

ČLÁNOK 3- PODMIENKY DODANIA TOVARU

3.1 Dodanie Tovaru se bude realizovať na základe podpisu Zmluvy oprávnenými zástupcami
oboch zmtuvných strán.

3.2 Predávajúcije povinný dodat‘ Tovar bez váda nedorobkov. Za vadné dodanie sa považuje
aj dodanie Tovaru bez príslušenstva a dokladov a v rozpore s touto Zmluvou.

3.3 Tovar musí zodpovedat špecifikácii uvedenej v Prílohe č. J tejto Zmluvy a príslušným
normám, ktoré se vztahujú na daný druh Tovaru. Kupujúci je kedykol‘vek oprávnený
požadovať od Predávajúceho predloženíe dokladu vydaného autorizovanou osobou, ktorý
preukazuje Predávajúcim deklarovanú kvalitu Tovaru a skutočnost, že dodaný Tovar
zodpovedá príslušným normám. Predávajúci je povinný tejto požiadavke Kupujúceho
vyhoviet‘ a požadovaný doklad bezodkladne predložit‘.

3.4 Predávajúci je povinný dodat‘ Tovar na prevádzku Kupujúceho:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Kutlíkova 4, 851 02 Bratislava
- Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bojnická 6, 831 04 Bratislava
- Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s., Betliarska 2, 851 07 Bratislava
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(ďalej len „Miesto dodania“).

3.5 Fredávajúci zabezpečí na vlastné náklady dopravu Tovaru, inštaláciu a spustenie do
prevádzky súborových, tlačových serverov a lokálneho zálohovania na Mieste dodania.

3.6 Predávajúci sa zaväzuje dodat‘ objednaný Tovar od podpisu zmiuvy do troch (3) mesiacov
(ďalej len „Termín dodania‘). Predávajúci je povinný najneskór štyridsaťosem (48) hodín
pred dodaním Tovaru na Miesto dodania oznámiť Kupujúcemu predpokladaný Termín
dodania Tovaru a počet prepravných vozidiei, prepravujúcich dodávaný Tovar.

3.7 Predávajúci je povinný odovzdat‘ zodpovednej osobe Kupujúceho vo veciach technických,
všetky doklady vzt‘ahujúce sa na Tovar. Takýmito dokiadmi sú najmä doklady potrebné
na prevzatie a na užívanie Tovaru, ako napr. dodací list, nákladný list, preberací protokol,
potrebné certifikáty alebo iný obdobný dokument. Riadne dodanie a prevzatie Tovaru
potvrdí zodpovedná osoba Kupujúceho vo veciach technických svojím podpisom na
doklade o dodaní (ďalej len DokIad o dodaní“).

3.8 Doklad o dodaní musí obsahovat najmá:

- druh Tovaru,
- množstvo Tovaru,
- miesto dodania a termn dodania Tovaru
- podpisy zodpovednych osöb vo veciach technickych oboch zmluvnych stran,
- štatisticke kody produkcie podia Štatistickej klasifikacie produktov podia

činnostĺ (CPA) vydanej nariadením Eurápskeho parlamentu a Rady (ES) Č.
457/2008 a priemernú tech nickú dobu životnosti Predmetu kúpy v prípade, ak
jeho jednotková cena bez DPH je rovná alebo vyššia ako I 700,- EUR (slovom:
tisícsedemsto eur).

3.9 Kupujúci, resp. jeho zodpovedná osoba vo veciach technických, je oprávnený Tovar
neprevziat, akt

- nespiňa špecifikacu stanovenu v tejto Zmiuve,
- nie je dodany v dohodnutej kvahte podia tejto Zmluvy,
- má zjavné vady,
- nieje odovzdaný Doklad o dodaní podia Zmiuvy,
- nie su odoyzdane všetky ostatne doklady vztahujuce sa na Tovar

3 10‘ Vykladku Tovaru vykonava na svoje naklady Predavajuci Pokial v tejto Zmluve nie je
uvedena inak na podmienky dodavky Tovaru sa uplatnia podmienky DDP lncoterms 2010
(Miesto ‘dodania). Prevzatím Tovaru Kupujúcim prechádza na Kupujúceho
nebezpečenstvo náhodnej skazy a straty.

3.11 Pre zamedzenie pochybností, ak Kupujúci odmietol Tovar prevziat z dövbdov
uvedených v odseku 3.9 tohto článku Zmluvy alebo Článku 6. odseku 6.2 tejto Zmluvy,
Tovar Sa nepovažuje za ríadne dodaný a na Kupujúceho neprechádza vlastníctvo
kTovaru ani nebezpečenstvo škody na Tovare. Predávajúcemu nevzniká nárok na
zaptatenie kúpnej ceny Tovaru ani na náhradu akýchkol‘vek výdavkov spojených
s dodaním Tovaru.

3.72 V prípade, ak Kupujúci bezdóvodne odmietne prevziat Tovar, Tovar sa považuje za
riadne dodaný.

3.13 Za účelom vylúčenia pochybností podpísaním Dokladu o dodaní sa nepotvrdzuje, že
prevzatý Tovar je bez vád a nezaniká tým právo Kupujúceho kedykoi‘vek po prevzatí
Tovaru, najdlhšie však do uplynutia záručne] doby, uplatnit si u Predávajúceho právo zo
zodpovednosti za vady a zo záruky na poskytnuté plnenie.
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3.14 Vlastnícke právo k Tovaru z Predávajúceho na Kupujúceho prechádza prevzatÍm

Tovaru.

ČLÁNOK 4- KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Za riadne dodaný a prevzatý Tovar podl‘a tejto Zmluvy je Kupujúci povinný zaplatit

Predávajúcemu kúpnu cenu vo výške stanovenej v Prílohe Č. 7 tejto Zmiuvy

resp. v Článku 8. odseku 8.2 Zmluvy (ďalej len „Kúpna cena“).

4.2 Kúpna cena podCa tejto Zmluvy predstavuje úplnú a konečnú kúpnu cenu za dodanie

Tovaru a Predávajúci nemá nárok na úhradu akýchkoívek mých nákladov, výdavkov,

poplatkov a pod., ktoré mu z akéhokol‘vek dóvodu vzniknú v súvisiosti s dodaním Tovaru

podľa tejto Zmuvy.

4.3 Celková kúpna cena tovaru v Prílohe č.1 tejto zmluvyje bez DPH a pte zmluvné strany je

záväzná. Ku Kúpnej cene bude fakturovaná DPH vo výške podľa právnej úpravy platnej

ku dňu vzniku daňovej povinnosti.

4.4 V prípade, ak kedykol‘vek po uzatvorení Zmluvy nastanú u predávajúceho dövody na

zrušenie registrácie pre DPH v zmysle prísiušnej právnej úpravy a/alebo predáva]úci bude

zvete] nený v príslušnom zozname osöb vedenom Finančným riaditel‘stvom SR, je

predávajúci povinný o tejto skutoČnosti kupujúceho bez zbytočného odkladu informovať.

V ptipade porušenia povinnosti podia predchadzajucej vety vznika kupujucemu pravo na

nahradu škody ktora mu vznikne v dósledku porušenia oznamovacej povinnosti najma

na náhradu DPH.

4.5 Nárok na zaplatenie Kúpnej ceny vzniká Predávajúcemu prevzatím Tovaru bez vád na

stanovenom Mieste dodania.

4.6 Kúpna cena bude uhradená na základe faktúry vystavene] Predávajúcim za všetok Tovar

dodaný podía špecifikácie uvedenej v Prílohe Č. 1 te]to Zmluvy.

4.7 Predávajúci je povinný faktúru vystavit‘ a odoslať najneskör do pátnástích (15) dní od

vzniku daňovej povinnosti a bez zbytočného odkladu doručit do podatel‘ne v sídle

Kupuj úceho.

4.8 Vystavená faktúra musí spfňat‘ náležitosti podía zákona Č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej

hodnoty v znent neskoršich predpisov vratane rozde!enia predmetu fakturacie na

jednotlRé druhy dodaných tovarov a služieb v zmysle ustanovení 74, odsek 1. pĺsmeno

f) tohto zákona a ako prílohu musí obsahovat Doklad o dodaní podpísný zodpovednými

osobami vo veciach technických oboch zmluvných strán a potvrdená kópia objednávky

zaslanej Kupujúcim.

4.9 V prípad, že faktúra obsahuje nesprávne údaje, nesprávne fakturovanú Kúpnu cenu

alebo neobsahuje potrebné náležitosti vrátane príloh podta tejto Zmluvy, Kupujúci je

oprávnený vrátit‘ ju Predávajúcemu na doplnenie alebo opravu. Vtakom prípade sa

zastaví plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne piynúť dňom doručenía

opravene] faktúry do podaterne v sídle Kupujúceho.

4.10 Lehota splatnosti faktúry je tridsat‘ (30) dní odo dňa doručenia faktúry do podatel‘ne

v sídle Kupu]úceho.

4.11 Kupu]úci neposkytuje zálohu na Kúpnu cenu.

4.72 Úhrada Kúpne] ceny, resp. jej Časti realizovaná bankovým prevodom sa bude na účely

tejto Zmluvy považovat za zaplatenú riadne a včas, ak na]neskör v posledný deň lehoty

splatnosti faktúry bude Kúpna cena odpísaná z účtu Kupujúceho.
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ČLÁNOK 5- PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

5.1 Kupujúci je povinný zabezpečit‘ Predávajúcemci vstup na Miesto dodania. Kupujúci je
oprávnený zamedzit vstup na Miesto dodania:

- osobám, ktoré sú pod vplyvom alkoholu,
- dopravným prostriedkom, ktoré nespÍňajú podmienky prevádzky na pozemných

komunikáciách (ak tieto sú na takúto prevádzku určené),
- dopravným prostriedkom a strojom, ktorých zlý technický stav (podia

posúdenia Kupujúceho) móže spčsobit škodu na majetku alebo na zdravĺ,
- ak sa Predávajúci odmietne oboznámit‘ s internými predpismi, platnými

v objekte Miesta dodania.
5.2 Predávajúci sa zaväzuje na Mieste dodania a v priestoroch Kupujúceho:

- dodržiavat predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej
Ian „BOZP“), ochrany pred požiarmi (ďalej len „OPP‘) a dopravných predpisov,
ako aj nterných predpisov Kupujúceho o bezpečnosti a o pohybovaní sa
v predmetných priestoroch,

- nadit‘ sa inštrukciami Kupujúceho alebo jeho zodpovednej osoby vo veciach
technických,

- predchádzať ích znečisteniu (napr. vysypan[m nakládky a pod.).
5.3 Pri naložení, prevoze, dodaní a vyložení Tovaru je Predávajúci povinný postupovat‘

s odbornou starostlivostou a zabezpečit opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu Tovaru.
5.4 Fn plnení predmétu tejto Zmluvy sa Predávajúci zaväzuje d5držiavať všeobecne závšzné

právne ptedpisy a podmienky tejto Zmluvy.

5.5 Predávajúci je v plnom rozsahu zodpovedný za konanie, resp. nekonanie ktoréhokol‘vek
svojho zamestnanca tak, akoby toto konanie (resp. nekonanie) bob konaním samotného
Predávajúceho.

5.6 Predávajúci vyhlasuje, že ho Kupujúci pred podpisom tejto Zmluvy oboznámib s predpismi
týkajúcimi Sa BOZP, OPP, dopravnými predpismi, ako aj ínternými predpismi Kupujúceho
o bezpečnosti a o pohybovaní sa v predmetných priestoroch.

ČLÁNOK 6- ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A REKLAMAČNÉ KONANIE

6 1 Predavajuci zodpoveda za všetky chyby a vady ktore ma Tovar v čase jeho dodania
Kupujúcemu a za vady Tovaru, ktoré sa na Tovare vyskytnú v záručne] dobe podia tohto
článku Zmiuvy.

6.2 Ak má Tovar v čase jeho dodania vady a Kupujúci tieto vady zistí, je oprávnený Tovar
neprevziat‘ a požadovat dodanie Tovaru bez vád a to v dodatočnej Iehote stanovenej
Kupujúcim. O tejto skutočnosti spíšu zmbuvné strany protokol v dvoch (2) vyhotoveniach,
pničom jedno (1) vyhotovenie tohto protokolu bude odovzdané Kupujúcemu.

6.3 Záručná doba na Tovar (ďalej len „Záručná doba“) je šestdesiat (60) mesiacov odo dňa
dodania Tovaru Kupujúcemu (mimo dielov podiiehajúcich bežnému prevádzkovému
opotrebovaniu) podl‘a tejto Zmluvy. V prípade, že Tovar bude dodaný po položkách,
Záručná doba začne plynút samostatne pre každú položku Tovaru. Ak z dávodu
uvedenom v tejto Zmluve alebo podia platných všeobecne závézných právnych predpisov
bude Fred ávajúci povinný vymaníť Tovar (alebo ktorúkol‘vek z položiek) za nový, dodaním
nového Tovaru začne plynút nová šestdesiat (60) mesačná Záručná doba.

6.4 Kupujúci je povinný rekiamovať vady Tovaru bez zbytočného odkladu potom, čo sa o vade
Tovaru dozvedel, ale najneskör však do konca Záručne] doby. Predávajúci je povinný do
nasledujúceho pracovného dňa od obdržanra písomnej reklamácie vyhotovit reklamačný
záznam a zabezpečit odstránenie vady na mieste inštalácie zariadenia.
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6.5 Ak má Tovar vady, Kupujúcí je oprávnený od Predávajúceho požadovat‘ odstránenie vád
jedným z nižšie uvedených spösobov (podia výberu Kupujúceho):

- odstránenie vád dodaním náhradného Tovaru za vadný Tovar,
- dodanie chýbajúceho Tovaru a dokladov k Tovaru,
- odstránenie právnych vád,
- odstránenie vád opravou Tovaru, ak sú vady odstránitel‘né,
- požadovat‘ primeranú zl‘avu z Kúpnej ceny.

6.6 Predávajúci je povinný odstránít‘ vady podi‘a podmienok stanovených v odseku 6.5 tohto
článku Zmiuvy bez zbytočného odkladu po oznámení vád Kupujúcím, najneskör však do
tridsíatich (30) dní odo dňa doručenia reklamačného záznamu. V prípade, že Predávajúci
poruší svoju povinnost, je Kupujúcí oprávnený odstrániť vady Tovaru na náklady
Predávajúceho. Týmto odsekom Zmluvy nie je dotknutý nárok zo zodpovednosti za škodu
a na zaplatenie zmiuvnej pokuty podl‘a tejto Zmluvy.

6.7 Do odstránenia vád je Kupujúci oprávnený zadržat platbu Kúpnej ceny vo výške, ktorá by
zodpovedala nároku na zľavu z Kúp ne] ceny alebo nákladom na odstránenie vád tretou
osobou.

6.8 Nároky z vád podľa tohto článku Zmluvy sa nedotýkajú ostatných nárokov Kupujúceho
s tým spojených, najmä na náhradu škody a zaplatenie zmluvnej pokuty podi‘a te]to
Zmluvy.

6.9 V süvislostí s odstránením vád plnenia nemá Predávajúci nárok na náhradu akýchkoľvek
nákladov s tým spojených.

ČLÁNOK 7- ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ

7.1 V prípade porušenia povinností podl‘a tejto Zmluvy alebo podta platných všeobecne
záväzných právnych predpisov zodpovedá zmluvná strana, ktorá danú povinnost porušila,
za škodu spĎsobenu inej zmluvnej strane v sulade so všeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi ak z tejto Zmluvy alebo platnych všeobecne zavaznych pravnych predpisov
nevyplýva niečo mé.

7.2 Predávajúci zodpovedá za všetku škodu, ktorá vznikne pri p!není tejto Zmluvy porušením
jehq povrnnosti dodat Tovar v sulade s platnymi všeobecne zavaznym pravnymi
predpisrni, technickym normami a v mysle tejto Zmluvy Preaavajuci sa aazuje
odškodníť Kupujúceho a nahradit mu akúkoľvek škodu a náklady (vrátane primeraných
nákladov na právne zastúpenie, pokút a poplatkov udelených zo strany správnych
orgánov), ktoré Kupujúcemu vzniknú v súvislosti s porušením povinnosti Predávajúceho
podľa tejto Zmluvy. Okrem uvedeného sä Predávajúci zaväzuje odškodnit Kupu]úceho
pred akýmikoľvek zodpovednostami, povinnost‘ami, stratami, škodami, pokutami, penále,
nárokmi, daňami, záväzkami, spormi a nákladmi, ktoré Kupujúci utrpí, a ktoré akýmkol‘vek
spösobom súvisia alebo vzniknú, či už priamo alebo nepriamo porušením povinnosti,
vyh!ásení alebo záruky Predávajúcého z tejto Zmluvy, a to v celej výške.

7.3 V prípade, že Predávajúci nedodá Tovar v Termíne dodania podía Článku 3. odseku 3.6
Zmluvy, má Kupujúci právo uplatnit‘ si u Predávajúceho nárok na zapiatenie zmluvne]
pokuty vo výške 0,05 % denne z Kúpnej ceny nedodaného Tovaru za každý aj začatý deň
omeškania.

7.4 V prípade, že Predávajúci dodá Tovar, ktorý má vady, vrátane právnych vád, má Kupujúci
právo uplatníť si u Predávajúceho nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, jednotlivo za
každý prípad porušenia Iejto povinnosti, vo výške 10 % z Kúpnej ceny vadného Tovaru.
Týmto nie je dotknutý nárok Kupujúceho a odstránenie vád Tovaru.

6



7.5 Za porušenie povinnosti odstrániť vadu Tovaru v lehote a za podmienok podia Článku 6.
odseku 6.6 Zmluvy, má Kupujúci právo uplatnit‘ si u Predávajúceho nárok na zapiatenie
zmluvhej pokuty, jednotlívo za každý prípad porušenia tejto povinnosti vo výške 0,05 %
denne z Kúpnej ceny vadného Tovaru za každý aj začatý deň omeškania s odstránením
vady Tovaru.

7.6 Zmluvná pokuta je splatná v lehote štrnást (14) dnĺ od doručenia výzvy Predávajúcemu
na zaplatenie zmluvnej pokuty.

7.7 Vznikom nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Kupujúceho
domáhat‘ sa za to isté porušenie zmluvnej povinnosti popri zmluvnej pokute aj náhrady
škodyvcelej výške.

7.8 Pre vylúčenie akýchkol‘vek pochybností Predávajúcí v súvislosti so zmluvnou pokutou
deklaruje a potvrdzuje, že výšku zmiuvnej pokuty podľa tejto Zmluvy považuje za
primeranú zabezpečovanej povinnosti, spósob určenia výšky zmluvnej pokuty podi‘a tejto
Zmluvy považuje za jasný a zrozumítel‘ný a skutočnú výšku zmluvnej pokuty podIa tejto
Zmluvy považuje za určitelnú v príslušnom časovom momente, ku ktorému sa bude
vyčísi‘o‘at.

ČLÁNOK 8- TRVANIE ZMLUVY A JEJ UKONČEME

8.1 Táto Zmluva nadobúda platnost‘ a účinnost dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami
oboch zmluvných strán a v prípade, ak ide o zmluvu, ktotá je povinne zverejňovanou
zmluvou v zmysle ustanovení 5a ods. 1 zákona č. 217/2000 Z. ž. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v
znení neskorších predpisov, Zmluva nadobudne účinnost‘ dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia podl‘a ustanovení 47a zákona č. 40/1 964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov.

8.2 Táto Zmluva sa uzatvára na základe dohody zmluvných strán, a to odo dňa nadobudnutia
účinnosti Zmluvy do riadneho dodania Tovaru v súlade s Článkom 3. odsekom 3.6 Zmluvy
v celkovej Kúpnej cene vo výške 33 940,- EUR bez DPH (slovom tridsattritisíc
devát‘stoštyridsat eur) a zaplatenia Kúpnej ceny.

8.3 Zmluva möže skončit:

- písomnou dohodou zmluvných strán ku dňu podia tejto dohody,
- písomným odstúpením od Zmluvy z dövodov uvedených v tejto Zmiuve,

s účinnostou odo dňa nasiedujúceho po doručení oznámenia o odstúpení od
Zmluvy druhej zmluvnej strane, -

- výpoveďou podia Článku 8. odseku 8.8 Zmiuvy.
8.4 Predávajúci má právo odstúpiť od Zmluvy len z dövodu, ak Kupujúci je v omeškaní so

zaplatením Kúpnej ceny o viac ako tridsat‘ (30) dní po lehote splatnosti faktúry a Kupujúci
neuhradí faktúru ani v dodatočnej lehote pätnást (15) dní po tom, čo ho Predávajúci
dodatočne písomne vyzve.

8.5 Kupujúci má právo odstúpit‘ od Zmluvy len z nasledovných dévodov:

- ak Predávajúci nedodá Tovar podl‘a špecifikácie, v množstve a akosti podia
tejto Zmluvy, s dokladmi potrebnými na jeho riadne užívaníe, a Kupuj úci nemá
záujem o jeho dodatočné dodanie,

- ak je Predávajúci V omeškaní s dodaním Tovaru a Kupujúci nemá záujem
o jeho dodanie po Termíne dodania,

- ak má Tovar vady a Predávajúci ich neodstráni v stanovenej lehote,
- ak nastane vyššia moc podl‘a Článku 9. tejto Zmluvy a Kupuj úci nemá záujem

o dodanie Tovaru po Termíne dodania.

7



8.6 Odstúpením od Zmluvy niektorou zmluvnou stranou nie je dotknuté právo na náhradu
škody vyplývajúcej zo Zmluvy.

8.7 Zmluvné strany sa dohodli, že sa vylučuje pösobnost‘ a aplikácia zákonných ustanovení,
ktoré umožňujú ukončenie závázkového vztahu aj mým spósobom, ako si dojednalí
zmluvné strany podľa tohto článku Zmluvy.

8.8 Zmtuvné strany sa dohodli, že Zmluvu móže Kupujúci vypovedat‘ aj bez udania dčvodu
zaslaním písomnej výpovede Predávajúcemu na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví
Zmluvy, pričom výpovedná lehota je 1 (jeden) rnesiac a začína plynút‘ prvým dňom
mesiaca nastedujúceho po mesiaci, v ktorom bota výpoveď doručená Predávajúcemu.

ČLÁNOK 9- WŠŠIA MOC

9.1 Ak nastane taká výnimočná udatost‘ alebo okolnost‘, ktorá objektívne znemožňuje
zmluvnej strane plníť svoje povinnosti podía Zmluvy a ktorá je mimo kontroly a vplyvu
zmluvnej strany a ktorej sa nemohla zmluvná strana nijako vyhnút alebo ju odvrátit‘ (ďalej
len Vyššia moc‘), zmluvná strana sa nedostane do omeškania s plnením svojich
závázkov podl‘a Zmtuvy za podmienky, že si splní svoju povinnost podl‘a toho článku
Zmluvy.

9.2 Ak nastanú okolnosti Vyššej moci, ktoré zmtuvnej strane bránia v plnení povinností podľa
tejto Zmluvy, je zmluvná strana povinná o tejto skutočnosti bez omeškania, ale najneskór
do štyridsat‘osem (48) hodín, oboznámit‘ druhú zmluvnú stranu.

9.3 Ak pominú okolnosti Vyššej moci, zmluvná strana je povinná o tejto skutočnosti bez
omeškania ínformovat‘ druhú zmluvnú stranu a pokračovat v plnení povinnostĺ podIa
Zmluvy.

ČLÁNOK 10- POVINNOSt MLČANLIVOSTI

10.1 Zmluvné strany sú povinné zachovávat‘ mtčanlivost o akýchkol‘vek informáciách a
údajoch (bez ohtadu na to, či sú také údaje alebo informácie komerčnej, marketingovej,
obchodnej, finančnej, technickej alebo inej povahy), týkajúcich sa zmluvných strán a
podmienok tejto Zmluvy, ako aj o akychkolvek informaciach a udajoch poskytnutych
drúhe} iluiej strane v rámci rokovaní o uzatvorení tejto Zmluvy, ako aj pri plnení tejto
Zmluvy, okrem prípadov ak je to potrebné na naplnenie predmetu a účelu tejto Zmluvy
(ďalej len „Döverné ínformácie“).

70.2 Medzi Dóverné informácie nepatria informácie, ktoré:

- sa stati verejne prístupné bez zavinenia príjemcu Döverných informácií,
- sú už známe pred ich poskytnutím premcovi Döverných informácií za

predpokladu, že príjemca ich dostal oprávnene,
- príjemca Dóverných informácií dostat od tretej strany, ktorá podFa vedomia

príjemcu Döverných informácií tiež nie je zmluvnou stranou podliehajúcou
podobnej dohade o utajení,

- bali vypracované nezávisle druhou zmluvnou stranou bez porušenia
záväzkov mlčanlivosti uvedených v tejto Zmluve.

10.3 Zmluvné strany sú povinné zabezpečit, aby DĎverné informácie neboli poskytnuté
akejkoľvek tretej strane bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnaj
strany. Povinnost‘ zachovat‘ mlčanlivost v zmysle tohto článku Zmluvy se neuplatňuje v
prípade, akje niektorá zo zmluvných strán povinná, podl‘a všeobecne závázného predpisu
alebo súdneho alebo správneho rozhodnutia, alebo za účelom vyriešenia akéhokol‘vek
sporu, ktorý rozhoduje súdny alebo správny orgán, poskytnút akékol‘vek Dóverné
informácie príslušnému súdnemu alebo správnemu orgánu; v prípade akéhokoívek
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takéhoto poskytnutia musí zmluvná strana poskytujúca takéto Dóverné informácie vyvinút
rozumné úsilie, aby daný orgán neposkytot Döverné informácie tretím stranám, najmš
tým, ž riadne označí Döverné informácie ako predmet obchodného tajomstva.

10.4 Povinnost‘ mlčanlivosti v zmysle tohto článku Zmluvy sa tiež neuplatňuje v prĺpade, ak
níektorá zmluvná strana poskytne Dóverné informácie svojim riaditel‘om, konatel‘om,
spoiočníkom alebo bankám alebo finančným inštitúciám, alebo svojim odborným
poradcom, za predpokladu, že tíeto osoby budú potrebovať poznat‘ tieto Dóverné
informácie a tieto osoby budú riadne oboznámené príslušnou zmluvnou stranou o závšzku
mlčanhivosti v súvislosti s Dóvernými informáciami.

10.5 Povinnost zachovávat‘ mlčanlivost podia tohto článku Zmluvy pretrváva aj po ukončení
tejto Zmiuvy bez časového obmedzenia, pokiat sa Dóverné informácie nestanú verejne
známe akýmkotvek mým spösobom ako prostredníctvom nedbanlivosti, úmysetného činu
alebo porušenia povinnosti alebo záväzku ktorejkol‘vek zmluvnej strany v zmysle tejto
Zmluvy.

10.6 “Osobné údaje“ sú v zmysle zákona č.1812018 Z.z. o ochrane osobných údajov údaje
týkajúce se identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovatel‘nej fyzickej osoby, ktorú
možno identifikovat priamo alebo nepnamo, najma na zaklade všeobecne použitelneho
identifikátora, mého identifikátore, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo,
lokalizačně údaje alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých
charakteristik alebo znakov, ktore tvona jej fyzicku identitu, fyziologicku identitu, geneticku
identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo
sociálnu identitu. Pokiaľ jedna zmluvná strana zdiel‘a akékotvek osobné údaje s druhou
zmluvnou stranou, tato druha zmluvna strana je povinna tieto osobne udaje spracovat V
súlade s príslušnými právnymi predpismi, vrátane Všeobecného nariadenia na ochranu
osobných údajov (Nariadenie EÚ 2016/679), zákonmi, nariadeniami, pokynmi a
štandardmi, a to vždy v ich aktuálnom znení. Zmluvná strana je povinná zabezpečit‘, aby
boli vykonané všetky príslušné preventívne opatrenia na zaistenie bezpečnosti a
redchádzanie poškodeniu, strate alebo zničeniu osobných údajov. Pokiaľ sa osobné
udaje jednej zmluvnej strany stanu dostupnymr pre neopravnenu osobu alebo ich takato
osoba získa, druhá zmiuvná štrana je povinná bezodkládne upovedomit dotknutú zmluvnú
stranu o danom neoprávnenom prístupe a postupovat v súčinnosti s dotknutou zmluvnou
stranou pri výkone akýchkol‘vek opatrení s cieI‘om zmierniť následky straty alebo
neoprávnenéhó prístupu k osobným údajom. V stanovených prípadoch je zm!uvná strana
povinná vykonat‘ všetký príslušné opatrenia na zabezpečeníe, aby všetcí jej zástupcoyia,
obchodní partneri a subdodávatelia konali v súlade s týmto ustanovením pri každom
spracovaní osobných údajov, ktoré sú súčastou zmluvy.

ČLÁNOK 71 - DQRUČQVANIE A KOMUNIKÁCIA

11.1 Akékol‘vek písomnosti zasielané vzmysle tejto Zmluvy budú zasielané na adresy
uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. Každá zmluvná strana je oprávnená písomne zmenit
adresu, na ktorú jej majú byt‘ zasielané písomnosti podi‘a tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa
dohodli, že písomnost sa bude považovat za doručenú aj v prípade, ak písomnost‘
zaslaná zmluvnej strane na vyššie uvedenú adresu (resp. na inú oznámenú adresu) bude
vrátená ako nedoručená (bez ohtadu na to, či bola nedoručená z dövodu jej neprevzatia
v odberne] lehote, z dóvodu neznámeho adresáta alebo akéhokoľvek mého dövodu), a to
dňom vrátenia zásielky.
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11.2 Bežná komunikácia medzi zmluvnýmí stranami möže byt vybavená e-mailom na
nasledovné e-mailové adresy osób zodpovedných za veci technické:

- za Kupujúceho:
- za PredávajúceMo:

11.3 Zmluvné strany sa zároveň zavázujú oznamovat si navzajom aKeKolvek zmeny údajov,
ktoré sa ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznárnenia, najmä všetky zmeny
týkajúce sa uzavretia tejto Zmluvy, zmeny či zániku ich právnej subjektivity, adresy ich
sídla, bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného
konania, reštrukturalizácie a!ebo Iikvidácie ktorejkoľvek zmluvnej strany. Ak niektorá
zmluvná strana nesplní túto povinnost, nebude oprávnená namietat‘, že neobdržala
akékol‘vek oznámenie, a zároveň zodpovedá za akúkol‘vek takto spósobenú škodu.

ČLÁNOK 12-VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

12.1 Kupujúci je oprávnený proti pohl‘adávkam Predávajúceho započítat akékol‘vek svoje
pohl‘adávky, ktoré ma voči Fredávajúcemu. Predávajúci je oprávnený započítat‘ svoje
pohľadávky zo Zmluvy voči pohľadávkam Kupujúceho len s predchádzajúcim písomným
súhlasom Kupujúceho. Zánik pohľadávok započítaných v súlade s týmto odsekom Zmluvy
nastane okamihom, keď dójde k prejavu vóle smerujúcemu k započítaniu pohľadávok
oprávnenou zmtuvnou stranou a započítané pohl‘adávky sa stretnú.

12.2 Zmluvné strany sa dohodti, že táto Zmtuva je závázná aj pre právnych nástupcov
zmluvných strán. Predávajúci nie je oprávnený previest‘ pohl‘adávky a závázky a ani
akékol‘vek mé práva a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho
písomného súhlasu Kupujúceho. Predávajúci sa zaväzuje, že ku žiadnej pohtadávke voči
Kupujúcemu vyplývajúcej z tejto Zmluvy nezriadi záložné právo, a v prípade, ak
Predávajúci túto svoju povinnost poruší, má Kupujúci právo uplatnit‘ si u Predávajúceho
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške Kúpnej ceny.

12.3 Vsúlade s ustanoveniami 401 Obchodného zákonníka sa zmluvné strany dohodli, že
sa predlžuje premlčacia doba pripadnych peňažnych zavazkov Predavajuceho voči
Kupujucemu vzniknutych z titulu zmluvneho vztahu ktory sa riadi touto Zmluvou, a to na
dobu trvantdesat (10) rokov od doby kecly premlčacia doba začne po prvy raz plynut

12 4 Predavajuci vyhlasuje, že ma uzatvorene poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
spösobenu tretirn osobam V suvislosti s jeho činnosťou poUta tejto Zmluvy Predavajuci
predioží na kontrolu potvrdenia o poistení majetku a zodpovednosti za škodu. Tieto
poistenía sa Predávajúci zavázuje udržiavat‘ počas celej doby trvania tejto Zmluvy
a Záručnej doby podIa tejto Zmluvy.

ČLÁNOK 13- ZAVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky údaje, informácie, prípadne podklady uvedené
v tejto Zmluve, ako i poskytnuté v zmysle tejto Zmluvy sú pravdivé a zodpovedajú
skutočnosti. Zmluvné strany sa zavázujú dodržiavat‘ povinnosti vyplývajúce im z tejto
Zmluvy.

13.2 Táto Zmluva predstavuje jediný a úplný dohovor zmluvných strán ohl‘adne predmetu
Zmluvy, pričom ako také nahrádza všetky prípadné predchádzajúce ústne i písomné
dohovory ohl‘adne otázok dotýkajúcich sa predmetu Zmluvy.

13.3 Táto Zmluva sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky, prednostne
ustanoveniami Obchodného zákonníka. V prípade akýchkol‘vek sporov se zmluvné strany
zavézujú nešit‘ ich formou zmierovacieho konania na úrovni štatutárnych orgánov
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zmtuvných stráni v prípade neúspechu takéhoto zmierovacieho konan]a, na príslušnom
všeobecnom súde v Slovenskej republike.

13.4 Obsah tejto Zmluvyje možné menit iba na základe vzájomnej dohody zmluvných strán
a formou písomných a očíslovaných dodatkov, inak sa na zmenu alebo doplnenie nebude
prihliadat.

13.5 Táto Zmluva je záväzná a účinná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán a je
vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých Kupujůci obdrží dve (2) vyhotovenia
a Predávajúci obdrží jedno (1) vyhotovenie.

73.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva bola uzatvorená na základe prejavu
stobodnej vóle, vážne, určite a zrozumitel‘ne, a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

13.7 Neoddeliteľnou súčastou tejto Zmluvy sú tieto prílohy:
- Príloha Č. I — Cenová ponuka Predávajúceho so špecifikáciou Tovaru
- Príloha Č. 2 — Vyhlásenie Predávajúceho o vplyve jeho činnosti na životné

prostredie
- Príloha Č. 3 - Cestné vyhlásenie

Za Kupujúceho; Za Predávajúceho:

Bratislavská vodárenská spoločnost‘, a.s. AUTOCONT sso.

V Bratislave, dň 26 ]0N1019 v Bratislave, dňa 2i2‘19



Príloha Č. 1 — Cenová ponuka Predávajúceho so špecifikáciou Tovaru

1. Úvod

AUTOCONT

Na základe Vašej požiadavky zo dňa 11.03.2019 Vám predkladáme ponuku na Obnova serverov nalokalitách.
Ponuka je vypracovaná v zmysie sútažných podkladov a splňa všetky technické požiadavky.

2. Predmet ponuky

Predmetom ponuky je dodávka serverov, sletových úložísk serverov, montáž, inštalácia a spusteniedo prevádzky.
Na záklde Špecifikácie v zadaní budú predmetom dodávky:

A) Servery a NAS fsieťové úložiská dát)

_
_

ĺrJó7
Procesor orma: Intel® Xeon® SP (8 core, I .8GHz)

______

Památ RAM *min._2400_MHz DDR4_ECQ

_____

HDD IGB boot SSD+ 4X J .2TB 1DD+ Ix Raid radič 2GB
podpora Raid 5,6

Grafická karta j1itegrovaná

________

MangJÍ; (Integrovaná karta na vzdiatenú spr

_______

Í Rack server 2U s 2 U Rail Kit 2 kt 2Xnapajacizdroj

___

S,et pnjjj 2x sietova karta 1GB Ethernet
Operač ( OEM WindoWs Server 2016

Zaruka 4rokov —záručná oprava u zakaznikruhe3ja

fNeki

___

Procesor IntJ3864b1t

______

Památ RAM 16GB D‘L,SO-DIMM bez ECU,

_____

HDD 4X 3.25, alebo 2.5 SATNSSD HDb

_____

LAN 4XlGbE(RJ-45)
Management Integrovaná karta na vzdialenú správu
Prevedenie Rack server 2U
Napájanie 2 x napájací zdroj
Sleť pripojenie 4 x IGbE fRJ-45)

. ‚ SMB,AFP,NFS,FTP WebDAV ISCSI,TELNET SSH SNMP,VPS,etove protokoly
N-PPTP,OpenVPN,L2TP

Podporovaný RAID Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10

1
Ponuka pre spo!očnost BVS, as.
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AUTOCONT

4 kusy - 3,5‘, min. 12 max. 2 Terabyte, min. otáčky 7,200

Špecifikácia dískov RPM, SATA6GB, určené pre prácu 24x7, Nachádza sa V ZO
zname kompatibilných diskov špecifikovaných výrobcom NAS.

Záruka 5rokov —záručná oprava u zákazníka do druhého pracovnéhc
dňa

B) Doprava, inštalácia a spustenie do prevádzky súborových, tlačových serverov a
lokálneho zálohovania

Dodávka, montáž a spustenie do prevádzky FíIe-print serverov a NAS na dedikovaných lokalítách
ByS, preverenie funkcionality.
Miesto dodania:
Prevádzky Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, as., na adrese: Bojnická 6, 831 04 Bratislava,
Kutlíkova 4, 857 02 Bratislava a Betliarska 2, 85f 07 Bratislava.

3. Cenová ponuka

Ponúkame servery Huawei 2288H V5 v konfigurácii podta zadania a NAS Synology RSBI8RP+ Rack
Station rovnako v konfigurácii podta zadania.

2 NAS (Network ahached storage )‚sietové úložisko dát vrátane
k 2 530 7 590,-

5 ročnej záruky
B) Doprava, inštalácia a spustenie zariadení do pre 7 480,- 7 480,-

vádzky — súbor

Cenazakazkyce1m 33 940,-

Cena za predmet ponuky v požadovanom členení:

lačovýserver pre dedikovaně lokality, vrátane 5 roČne] zámky

Ponuka pre spoločnosť Bys, a
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AUTOCONT Fríloha Č. 2 — Vyhlásenie Predávajúceho o vplyve jeho činnosti
na životné prostredie

AUTOCONT s.r.o.
Einsteinovi 24, 851 01 Bratislava
Tel
Fax.
e-mail.

Spoločnosť AUTQCONT sto. So sídlom Einsteinova 24, 851 07 Bratislava,
Ičo: 36396222 zapísaná V OR OS Bratislava 1, odd Sro, číslo vložky 130357/B,
v mene ktorého koná Ing. Milan Futák, štatutárny zástupca, čestne vyhlasuje,
ze:

• Jeho podnikatetská činnost nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

V Bratíslave, dňa 8.4.207 9.

Cestné vyhlásenie



AUTOCO NT Príloha Č. 3 - Čestné vyhlásenie Fredävajúceho

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

AUTOCONTs,r.o.
Einsteinova 24. 851 01 Bratislava
Tel.:
Fax;
e-mL.,.

Predávajúci spoločnost‘ AUTOCONT sr.o. so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ičo:
36396222 ‚ v mene ktorého koná Ing. Milan Futák, konateľ spoločnosti, čestne vyhlasuje, že:

si je vedomý skutočnosti, že objednávateľ - Bratislavská vodárenská spotočnost‘, a.s.,
IČO: 35 850 370 (ďalej len „objednávatet‘) je prevádzkovateľom prvkov kritickej
infraštruktúry v zmysle zákona č. 45/2017 Z. Z. o kritickej infraštruktúre v znení
neskorších predpísov a tíež prevádzkovatetom základnej služby, ktorý prevádzkuje
službu, ktoráje prvkom kritickej infraštruktúry, aleboje k nemu priamo pripojená vzmysle
zákona č. 6912018 Z. z. O kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,

je oboznámený s povinnostami, ktoré objednávatetovi vyplývajú zo zákona č. 45/2011
Z. z. O kritickej ínfraštruktúre v zneni neskorších predpisov, zo zákona č. 69/2018 Z. z. o
kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnenĺ niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zo zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení

_________

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj z ostatných súvisiacich
všeobecne záväzných právnych predpisov a zaväzuje sa poskytovat plnenie predrnetu
zmluvy pre objednávatera tak, aby jeho používaním objednávatetom nedochádzalo zo
strany objednávateta k porušeniu týchto právnych povinností.

V Bratislave, dňa 3.4.2019

7


