DODATOK Č. 2 K Zmiuva o poskytovaní servisných služieb
Č. ZOPSI76I2OI9IBVS

uzatvorená podta

(ďalej len „Dodatok Č. 2“)
269 ods. 2 v spojeni s 536 a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnik v
znení neskorších predpisov (ďale] len ‚Obchodný zákonník‘)
(ďalej len „Zmluva‘)
medzi zmluvnými stranami

Objednávatet;
Sídlo:
Štatutárny orgán;

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika

ičo:

35850370
2020263432
SK2020263432

DIČ:
iČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
SWIFT:
Zápis:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka
č. 3080/B

(ďalej aj ako “Objednávateľ“)
a
Poskytovatet:
Sídlo:
Štatutárny orgán:

ALCASYS Slovakia, a.s.
Stará grunty 36, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

ičo:

35 879 335
2027805764
SK2021 805764

DIČ:
iČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
SWIFT:
Zápis:

.

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava L, Oddiel Sa,
vložka č. 3296/B

(ďalej aj ako „Poskytovatet“)
(objednávatet a zhotovitet ďalej jednotlivo ako „zmiuvná strana“ a spoloČne ako „zmluvné strany“)

ČLÁNOK I PREDMET DODATKU Č. 2
-

7.
2.

Zmluvné strany sa dohodli, že uzavrú tento Dodatok Č. 2 k Zmluve o dielo Č. ZOPSI76I2O19IBVS
zo Uňa 16.09.207 9 (ďalej len „Zmiuva“).
Týmto Dodatkom Č. 2 sa v Zmluve mení znenie Článku 8 CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
odsek 8.1 a 8.9 a nahrádza sa nasledovným zn‘ením:
—

1

8.1 Cena za poskytovanie služieb je v súlade s Prílohou č.l vo výŠke 178 048,- EUR bez DPH
(slo‘om stoosemnást‘tisfcŠtyridsat‘osem eur) za tridsatšesť (36) mesiacov poskytovania služby
podpory. K cene za poskytovanie Služieb bude fakturovaná DPH vo výŠke podta právnej úpravy
platnej ku dňu vzniku daňovej povinnosti.
8.9 Finančný limit zmluvy je stanovený na 125 548,- EUR bez DPH (slovom
stodvadsatpät‘tisicpät‘stoŠtyridsat‘osem eur).
Kalkulácia služieb, ktorá tvorí

4.

Týmto Dodatkom Č. 2 sa v Zmluve mení Prfloha Č. 7
neoddelitetnú súČast Dodatku Č. 2.

5.

Týmto dodatkom Č. 2 kZmluve sa dop[ňa znenie Článku 6., bod 6.1, o písmeno n)
s nasledovným znením:

—

6.1 Poskytovateľje povinný:
n) v prípade, že poskytovatet bude vymazaný z registra partnerov verejného sektora,
je poskytovatet povinný túto skutoČnost‘ bezodkladne oznámit‘ účastníkovi, pričom
účastník je v tomto prípade oprávnený odstúpit‘ od zmluvy.
3.
ČLÁNOK 2- ZÁVEREČNÉ UStANOVENIA
1.

Ostatně ustanovenia Zmluvy ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom Č. 2, zostávajú v platnosti.

2.

Dodatok Č. 2 nadobúda platnost a účinnost‘ dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a V prípade, ak ide o dodatok, ktorýje povinne zverejňovaný podta ustanovení
5a ods. I zákona Č. 21112000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, nadobudne
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podta ustanovení 47a zákona Č. 40/7 964
Zb. Občiansky zákonnfk V znen[ neskorŠích predpisov.

3.

Dodatok Č. 2je vyhotovený v dvoch (2) eXemplároch, pričom každá o zmluvných strán obdrží jeden
(1) exemplár.

4.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok Č. 2prečltalí a porozumeli mu, že ich vóta v ňom
obsiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy völe sú dostatočne
určité a zrozumitetné, zmluvná votnost nie je obmedzená a na znak súhlasu s jeho obsahom
pripájajú svoje vlastnoručně podpisy.
V Bratislave, dňa

V Bratisla, dňa

‚
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Príloha Č. I Kalkulácia služieb
Servisné služby (LI a L2 support) riešenia telefónie a poruchového díspečingu
Maintenance a
Support

Cena vEUR bez DPH
Pol,

Popis služieb

Cena I kus v Cena spolu v
EUR
EUR

Podpora za 36
meslacov

• ‘n-1Íne a on-s
--

.__by pos ytovane na

•adenle

Servisná podpora 7 X24 (Po - Ne 00:00 - 24:00) s SLA
reakčná doba lh
fixovanie a obnova základnej prevádzky do 4h (pra kritické incidenty)
plná obnova prevádzky do 36h
Konflguračné zmeny2h mesačne
Profylaktika 1/4 ročne (3 xremote, 1 Xon-site počas 12 mesiacov)

1.

2.
3.

-H
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37 440,00
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Úprava call centra
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CenavEURbezDPH
Popis služieb

Poskytovaně služby
Nové kategórie (zrrna odberateta, fakturácia, upon-ienky,
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2.
3.

Reporting nad kategáriani
SAPintegrácia
: Speech2.teXt
5. ZavedenieLastagentroutfng
6. Transferdostavuuse
7. vrvpťtácsj
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9. Auton‘EzáciaE-n- ktoi,ij sUrus ešte sadnút
10.
c
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12. Zaškolenieuživateľov-agentiasupervor
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14. R-ojekt rmnagerrent
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Cena / kus v Cena spolu v
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1 920,00 €
32 160,00 €
6432,00€J
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Podpora za 24
mesiacov

-___.---.-----It:-.,‘!.-“960,00 €ttf/ 960,0 €
7 200,00 €F4Z7 20Ó €

spolu:j
FiojeldOváztava
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úůaůceaSupport

12 000,00 €
7-728,OO
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Upgrade a rozšírenie kapacity hlasovej komunikačnej ínfraštruktúry

4

4

