
RÁMCOVÁ ZMLUVA
Č. OSTI2O3J2O2OJBVS

(ďalej len „zmluva‘)

„Zabezpečenie SW ochrany zaríadení lKPaZ

uzaWorená podia 259 ods. 2 zákona č. 513/1 991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov fďalej len „Obchodný zákonník) medzi zmluvnými stranami:

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo: Prešovská 48, 826 46 Bratislava
IČO: 35850370
DIČ: 2020263432
iČ DPH: SK2020263432
Zapísaná v: Obchodnom registeri Okresného súdu Bratislava I,

oddíel: Sa, vložka č. 3080/B
Statutárny orgán:

Banka:
Císlo účtu/l BAN:
BIC:

(ďalej Jen „objednávatel‘“)

a

2. Obchodné meno: Slovak Telekom, a.s.
Sídlo: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
100: 35 763 469
DIČ: 2020273893
iČ DPH: SK2020273893
Zapísaná v: Obchodom registri Okresného súdu Bratislava I,

oddiel: Sa, vložka Č. 2081/B
Statutárny orgán:

Banka:
Císlo účtu/1BAN:
BIC:

(ďalej len „poskytovatel‘“)

(objednávatel‘ a poskytovatel ďalej jednotiivo Jen „zmluvná strana“ a spoločne ako
„zmtuvné strany“)

ČLÁNOK I - ÚVODNÉ USTANOVENIE

Účelom zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri realizácii
predmetu zmluvy za účelom zabezpečenia SW ochrany zariadení IKPaZ a poskytovanie
podpory a údržby poskytovatel‘om pre objednávateľa. Na základe rámcovej zmluvy
nedochádza k realizácií predmetu plnenia.



ČLÁNOK 2- PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom zmluvy je zabezpečenia SW ochrany zariadení IKPaZ a poskytovanie
podpory a údržby v nas!edovnom rozsahu:

2.1.1 dodávka licencií Eset Endpoint security a k nim sa vzt‘ahujúce] dokumentácie
vrátane licenčných podmienok,

2.1.2 poskytovanie služieb podpory a údržby,

pričom rozsah predmetu zmluvy podľa odsekov 2.1.1 a 2.1.2 zmluvy je bližšie popísaný v
prílohe Č. 7 s názvom „Špecifikácia‘, ktorá je neoddeliteinou súčastou tejto zmluvy.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnút poskytovatetovi prímeranú súčinnost‘ pri plnení
predmetu tejto zmluvy a zaplatit‘ poskytovatelovi dohodnutú cenu, v rozsahu a za
pod mienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.3 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností poskytovatel‘ vyhlasuje, že s účelom
dodaniaNykonania predmetu zmluvy podl‘a odsekov 2.1.1 a 2.1.2 zmluvy V spojení
s prílohou Č. 1 bol oboznámený zo strany objednávatel‘a pred vypracovaním cenovej
pon uky.

2.4 Poskytovatel‘ vyhlasuje, že:

2.4.1 je spósobilý na riadne a odborné plnenie predmetu zmluvy,

2.4.2 disponuje dostatočnými personálnymi, technickými a materiálnymi prostriedkami,
aby jeho záväzky zo zmluvy mohli byt‘ plnené riadne a včas,

2.4.3 dobre pozná všeobecne závšzné právne predpisy a ostatně predpisy vrátane
technických noriem týkajúce sa vykonania predmetu zmluvy a pri plnení predmetu
zmluvy sa bude nimi riaIit‘,

2.4.4 žiadna prekážka mu nebráni alebo ho neobmedzuje v splnení predmetu zmluvy
a ani mu nie je známa žiadna prekážka, ktorá by sa mohla v budúcnosti vyskytnút‘
a zabránit‘ mu alebo obmedzit‘ ho V splnení pred metu zmluvy.

ČLÁNOK 3- SPÖSOB A ČAS PLNENIA PREDM ETU ZMLUVY

3.1 Poskytovatel‘ sa zaväzuje plnit‘!dodávat‘ predmet plnenia špecifikovaný v odseku 2.1.1
zmluvy na základe osobitných písomných objednávok objednávatel‘a doručených
oprávnenej osobe poskytovatel‘a, a to najneskór do štrnástich (14) kalendárnych dní odo
dňa doručenia príslušnej objednávky objednávateľa.

3.2 Poskytovatel‘ sa zaväzuje poskytovať predmet plnenia špecifikovaný v odseku 2.1.2
zmluvy (poskytovanie podpory a údržby) po dobu tridsiatich šiestich (36) mesiacov odo
dňa nadobudnutia účinnosti zm!uvy v termínoch!lehotách uvedených v prílohe č.1 zmluvy,
časť B.

3.3 Poskytovatet bude plnit predmet zmluvy na základe osobitných písomných
objednávok!požiadaviek objednávatel‘a doručených oprávnenej osobe poskytovatel‘a,
podl‘a aktuálnych potrieb objednávatel‘a. Poskytovatel‘ sa zaväzuje dodat‘/poskytnút
objednávatel‘ovi predmet plnenia v množstve a podl‘a špecifikácie ustanovenej
v príslušnej objednávke/požiadavke objednávateta. Až do doručenia príslušnej
objednávky/požiadavky poskytovateľovi tento nie je oprávnený realizovat‘ predmet
zmluvy.

Objednávka objednávatel‘a bude obsahovať najmä identifikáciu zmluvných strán a tejto
zmluvy, špecifikáciu, druh a množstvo licencií, resp. špecifikáciu a rozsah mého predmetu
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pinenia (poradenských siužíeb), cenu objednaného predmetu plnenia podia príiohy Č. 2
zmiuvy, adresu miesta dodania, pokiai‘ sa táto nezhoduje s adresou uvedenou v odseku
5.1 zmluvy, požadovaný termín dodania a určenie osoby poverenej objednávatel‘om na
prevzatie plnenia.

ČLÁNOK 4- CENA A PLATQBNÉ PODMIENKY

4.1 Ceny za jednotlivé (čiastkové) plnenia predmetu zmluvy podia odsekov 2.1.1 a 2.1.2
zm!uvy sú uvedené v príiohe Č. 2 tejto zmluvy, príčom pinením predmetu zmluvy nesmie
byt prekročený celkový finančný limit ustanovený objednávatel‘om v sume 22 01 0,96 EUR
(siovom: dvadsatdvatisícdesat eur a devát‘desiatšest‘ centov) bez DPH.

4.2 Ak poskytovateľ prestane dodávat niektorý softvérový produkt vymedzený v prílohe Č. I
zmluvy, je povinný dodat objednávateľovi na základe jeho objednávky ekvivalent
príslušného softvérového produktu v cene licencií z cenníka (listová cena) znĺženej o
výšku zravy v zmysle prílohy Č. 2 zmluvy.

4.3 K príslušnej cene bude uplatnený režim DPH podia platných právnych predpisov.
Dohodnutá cena za plnenie predmetu zmluvy v zmysie prílohy Č. 2 zmluvy je úplná a
konečná a zahřňa všetky náklady na dodanie/pošRytnutie požadovaného plnenia. Pre
vylúčenie akýchkol‘vek pochybností poskytovatel vyhlasuje a zaručuje sa objednávateľovi,
že v príslušnej cene sú zahrnuté všetky ceny prác, dodávok tovarov/služieb a výkonov,
ktorých vykonanie alebo dodanie je potrebné pre riadne splnenie predmetu zmluvy
vrátane dopravných nákladov.

4.4 Faktúru na úhradu prís!ušnej ceny za jednotlivé pinenia predmetu zmluvy poskytovater
vystaví a odošie objednávateľovLnajneskör do pštnástich (15) kaiendárnych dní odo dňa
protokolárneho prevzatia príslušného plnenia predmetu zmluvy objednávatel‘om v zmysle
odseku 5.4 zmluvy.

4.5 Cena za jednotlivé plnenia predmetu zmluvy je uvádzaná v mene EUR a bude aj
fakturovaná a uhrádzaná v mene EUR.

4.6 Za úhradu príslušnej ceny objednávatei‘om sa považuje pripísanie celej fakturovanej
peňažnej čiastky na bankový účet poskytovateľa uvedený v príslušnej faktúre, inak na
bankový účet poskytovateľa uvedený v záhlaví zmluvy.

4.7 Lehota splatnosti každej faktúry za čiastkové plnenia predmetu zmiuvy je tridsat (30)
kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry do podateľne v sídle objednávatel‘a. Ak
posledný deň lehoty splatnosti ceny predmetu zm!uvy, resp. jeho časti pripadne na sobotu,
nedel‘u alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty splatnosti nejbližší
nasledujúci pracovný deň.

4.8 Faktúry musia obsahovat všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vrátane rozdelenia predmetu fakturácie na
jednotlivé druhy dodaných tovarov a služieb podia 74 odseku J písm. f) príslušného
zákona a ich príiohou budú dokumenty uvedené v odseku 5.4 zmluvy a potvrdená kápia
objednávky zaslanej objednávateľom alebo vo faktúre bude uvedené Číslo objednávky,
pod ktorým ju objednávateľ eviduje. V opačnom prípade je objednávatet oprávnený vrátiť
faktúru poskytovateľoví na prepracovanie aiebo dop!nenie, čím se zastaví plynutie lehoty
jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začne piynút odo dňa doručenia opravenej, resp.
doplnenej faktúry do podatel‘ne v sídle objednávatei‘a.

4.9 V prípade, ak kedykoľvek po uzatvorení zmluvy nastanú u poskytovatel‘a dóvody na
zrušenie registrácie pre DPH V zmysle prísiušného právneho predpisu alebo poskytovatel‘
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bude zverejnený v príslušnom zozname osób vedenom Finančným riaditeľstvom

S)ovenskej republiky, je poskytovateľ povinný o tejto skutočnosti objednávateľa bez

zbytočného odkladu informovat‘. V prípade porušenia oznamovacej povinnosti podia

predchádzajúcej vety vzniká objednávateľovi právo na náhradu škody, ktorá mu vznikne

v dösiedku porušenia oznamovacej povinnosti, najmä právo na náhradu DPH.

ČLÁNOK 5- MIESTO, DOBA A SPÖSOB PREBERANIA PLNENIA

5.1 Miestom plnenia predmetu zmiuvy je sídlo objednávatel‘a.

5.2 Doba plnenia predmetu zmluvy poskytovateľom je tridsat‘šesť (36) mesiacov odo dňa

uzavretia zmluvy obidvomi zmiuvnými stranami alebo do momentu vyčerpania finančného

limitu ustanoveného objednávatel‘om v zmysle odseku 4.1 zmluvy.

5.3 Čas a spösob poskytovania jednotlivých plnení predmetu zmluvy sú bližšie špecifikované

v článku 3 zmiuvy.

5.4 Spčsob preberania plnení predmetu zmluvy:

5.4.1 predmet plnenia uvedený v odseku 2.1.1 zmluvy bude objednávateFom preberaný

na základe preberacieho (akceptačnéh protokolu aleho dodaciaho listu

podpísaného oprávnenou osobou objednávateľa, podpisom ktorého táto potvrdí

úptnost‘ a bezchybnost dodávky príslušného predmetu plnenia;

5.4.2 predmet pinenia uvedený v odseku 2.1.2 zmluvy bude objednávatel‘om kvartálne

(k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. pr[slušného roka) protokolárne prebraný na základe

akceptačného protokolu alebo výkazu prác podpísanóho oprávnenou osobou

objednávatei‘a, podpisom ktorého táto potvrdí riadne poskytnutie poradenských

siužieb v príslušnom šf*troku.

5.5 Viastnícke právo k predmetu pinenia, ak to jeho povaha umožňuje, resp. k jeho časti

prechádza na objednávatel‘a momentom zaplatenia príslušnej ceny za dodanie predmetu

pinenia.

5.6 Nebezpečenstvo škody na pinení prechádza na objednávatel‘a momentom prevzatia

prísiušného predmetu plnenia podia odseku 5.4 zmluvy.

ČLÁNOK 6- POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

6.1 Poskytovatel‘je povinný najneskör do dvoch (2) pracovných dní po nadobudnutí účinnosti

tejto zmluvy vypracovat písomný zoznam oprávnených osöb poskytovateľa, ktoré

u poskytovateľa zodpovedajú za plnenie a odovzdávanie jednotlivých častí predmetu

zmiuvy, a tento v uvedenej iehote zaslat‘ objednávateľovi.

6.2 Poskytovatel‘ bude pĺsomne reagovat na každú písomnú požiadavku objednávatei‘a

týkajúcu sa pinenia predmetu zmiuvy, a to do troch (3) pracovných dní od jej doručenia

poskytovatei‘ovi, ak nie je touto zmluvou ustanovené v konkrétnych prípadoch inak aiebo

ak nieje zmluvnými stranami dohodnuté inak.

6.3 Všetky pripomienky, požiadavky, výhrady, doplnenía, stažnosti a podobne bude

poskytovatel‘ odovzdávat písomne dohodnutou formou na dohodnutých formu!ároch

oprávnenej osobe objednávatel‘a.

6.4 Poskytovatel‘ zabezpečí a zodpovedá za bezpečnost a ochranu zdravia svojich

zamestnancov pri práci, ako aj ostatných pracovníkov, ktorých poverii plnením predmetu

zmluvy aiebo niektorej jeho časti, resp. s ktbrými bude spolupracovat pri pinení predmetu
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zmíuvy. Poskytovateľ zodpovedá za škody spösobené porušením predpisov BOZP a OPP
zo strany ním poverených osób objednávatel‘ovi počas plnenia predmetu zmluvy.

6.5 Poskytovatel‘je najmá povinný:

6.5.1 nadit‘ sa pokynmi a záujmami objednávateľa, ktoré sú mu známe alebo mu musia
byt známe, a to so zreteľom na účel, ktorý sa má dosiahnut plnením predmetu
zmluvy;

6.5.2 akceptovat prípadnú zmenu technického riešenia, ktorú bude objednávatel‘
požadovat; práce a činnosti, ktoré vykoná poskytovateľ bez súhiasu objednávateľa
odchýlne od ustanoveni tejto zmluvy alebo objednávok/pokynov objednávateľa
nebudú poskytovatel‘ovi uhradené a v prípade vážnych nedostatkov musí
poskytovatet na svoje náklady odstránit výstupy/výsledky vykonaných prác alebo
činností;

6.5.3 písomne oznámit‘ objednávatel‘ovi všetky okolnosti, ktoré zistil pni plnení predmetu
zmluvy a ktoré móžu mat‘ vplyv na zmenu pokynov objednávatel‘a;

6.5.4 plnit/vykonávat predmet zmluvy niadne a s odbornou starostlivost‘ou, v súlade
s technickými normami a príslušnými právnyrni predpísm! a pri p!není!vykonávaní
predmetu zmluvy postupovat tak, aby zabríl vzniku škód;

6.5.5 splnit/vykonávat predmet zmluvy v celom dohodnutom rozsahu a
termíne/term ínoch;

6.5.6 plníť/vykonávat predmet zmíuvy riadne, t. j. bez vád a nedorobkov;
6.5.7 plnit‘/vykonávat predmet zmluvy v súlade s dodanou dokumentáciou a pri

vykonávaní predmetu zmluvy dodržiavať všeobecne závšzné právne predpisy,
záväzné technické a ín platné normy, ako aj platné normy vztahujúce sa na
dodávku zmluvných prác a mateniálov, pri práci sa tiež nadit rozhodnutiami
dotknutých orgánov verejnej správy/moci a subjektov, ktorých majetok alebo práva
sú alebo móžu byt‘ dotknuté plnením predmetu zmluvy;

6.5.8 plnit/vykonávat predmet zmluvy na vlastné náklady, nebezpečenstvo,
zodpovednost a vlastnými prostriedkami a zariadeniami;

6.5.9 zabezpečit vykonanie všetkých skúšok s príslušnými výstupmi a atestmi v súlade
s platnými pnávnymi predpismí a v rozsahu príslušných technických noriem, pokiaľ
sú takéto skúšky alebo atesty platnými predpismi alebo technickými normami
vyžadované a pokiaľ ich je vzhľadom na štádium dokončenia predmetu zmluvy
alebo jeho časti potrebné vykonat;

6.5.10 zabezpečit‘ pre vlastných zamestnancov alebo ním poverené osoby všetky osobné
ochranné pnacovné pomöcky, predmety a mé nástroje potrebné na
plnenie/vykonávanie predmetu zmluvy;

6.5.11 dodržiavat inštrukcie a pokyny objednávatel‘a; poskytovatel‘ je oprávnený odchýlit
sa od pokynov objednávateľa, ak je to nevyhnutné v záujme objednávatel‘a a
poskytovatel‘ nemöže včas dostat jeho súhlas. Týmto nie je dotknutá povinnost
poskytovatel‘a na nevhodnost‘ pokynov písomne objednávatel‘a upozornit‘, inak
poskytovatel‘ zodpovedá za následky tým spósobené. Poskytovatel‘ nezodpovedá
za následky spósobené dodržaním nevhodných pokynov objednávatel‘a, ak
poskytovatel‘ na nevhodnost‘ týchto pokynov písomne upozornil a objednávatel‘ na
ich dodržanítnval.
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ČLÁNOK 7 = POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

7.1 Objednávatel‘je povinný najneskör do dvoch (2) pracovných dní po nadobudnutĺ účinnosti
tejto zmluvy vypracovat‘ pĺsomný zoznam oprávnených osöb objednávateľa, ktoré u
objednávatel‘a zodpovedajú za plnenie povinnostĺ vyplývajúcich pre objednávatel‘a zo
zmluvy, resp. zodpovedajú za preberanie jednotlivých plnení predmetu zmluvy od
poskytovatel‘a, a tento v uvedenej lehote zaslat‘ poskytovatel‘ovi.

7.2 Objednávatel‘ je povinný poskytnút‘ poskytovatelovi pre riadne plnenie predmetu zm!uvy
súčinnost, ktorú možno od neho rozumne požadovat‘, a to najmä umožnit‘ poskytovateľovi
na jeho požiadanie, v závislosti od povahy plnenia predmetu zmluvy, prístup do
prevádzkových priestorov objednávatel‘a, resp. prístup k vybaveniu objednávatel‘a tak,
aby na strane poskytovateľa nevzniklí prí plnení predmetu zmluvy prestoje. Dodržiavanie
termínov určených pre plnenie predmetu zmluvy poskytovatel‘om je závislé od
poskytovania riadnej a včasnej súčinnosti zo strany objednávatel‘a, dohodnutej v tejto
zmluve. Po dobu omeškania objednávateVa s poskytnutĺm súčinnosti nie je poskytovateľ
v omeškaní s plnením záväzkov zo zmluvy a termíny sa predlžujú o dobu omeškania
objednávateta s poskytnutím súčinnosti, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

7.3 Objednávatel‘ sa vyjadrí ku všetkým položenýmotázkam poskytovatela súvisiacich
s plnením predmetu zmluvy, a to najneskór do troch (3) pracovných dní od ich písomného
doručenia objednávatel‘ovi, ak nie je touto zmluvou ustanovené v konkrétnych prípadoch
inak alebo ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak.

7.4 Objednávateľ poskytne poskytovatel‘ovi včas všetky informácie potrebné pre riadne
plnenie predmetu zmluvy, ako napríklad technické špecifikácie, organizačné schémy,
jasný popis problému, informácje o zmluvných závázkoch voči tretím osobám, ak sa týkajú
plnenía predmetu zmluvy, a to len v rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetu zmluvy.

ČLÁNOK 8- ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

8.1 Zmluvná strana zodpovedá za škodu, ktorú spósobila druhej zmluvnej strane porušením
svojej povinnosti zo zmluvy a je povinná ju nahradit, okrem prípadov, kedy preukáže, že
porušenie povinnosti bob spösobené okolnost‘ami vylučujúcimi zodpovednost‘. Fn
uplatnení a náhrade/úhrade šköd a nákladov sa zmluvné strany budú nadit ustanoveniami

373 a nasl. Obchodného zákonníka.

8.2 Žiadna zmluvná strana nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dösledku poskytnutia
vecne nesprávneho abebo inak chybného zadania od druhej zmluvnej strany. Žiadna
zmluvná strana nezodpovedá za omeškanie so splnením svojho závézku zo zmluvy
spösobené omeškaním s plnením zodpovedajúceho závézku zo zmluvy druhou zmluvnou
stranou.

8.3 Žiadna zmluvná strana nezodpovedá za škodu spösobenú druhej zmluvnej strane
v dösledku porušenia zmbuvy, ak je nesplnenie jej povinnosti zo zmluvy spósobené
prekážkou, ktorá nastala nezávisle od jej vóle a ktorá jej objektívne bráni v splnení
povinnosti zo zmluvy, a ak nemožno rozumne predpokladat‘, že by povinná zmluvná
strana túto prekážku abebo jej následky odvrátila abebo prekonala, a ďalej že by v čase
vzniku povinnosti túto prekážku predvídala (okolnost‘ vybučujúca zodpovednost za škodu).
Za okolnosti vybučujúce zodpovednosť za škodu sa však nepovažujú najmä nedostatok
kvalifikovanej pracovnej sily, neplnenie si povinností zo strany osöb spolupracujúcich so
zmluvnou stranou abebo nepriaznivá ekonomická situácia zmluvnej strany.

6
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8.4 Ak sa vyskytne okolnost‘, ktorá níektorej zmluvnej strane čiastočne alebo úplne znemožní
plnenie jej povinností zo zmluvy, je dotknutá zmluvná strana povinná bez zbytočného
odkladu písomne informovat‘ druhú zmluvnú stranu o tejto okolnosti s uvedením povahy
okolnosti a jej možných dósledkov pre plnenie predmetu zmlcivy. Následne zrnluvné
strany spoločne podniknú kroky k prekonaniu dčsledkov príslušnej okolnosti. Nesplnenie
tejto povinnosti zakladá nárok na náhradu škody pre tú zmluvnú stranu, ktorá sa porušenia
zmluvy v tomto odseku 8.5 nedopustila.

8.5 Ak okolnosti vylučcijúce zodpovednost‘ za škodu (vyššia moc) pösobia dlhšíe ako
šestdesiat (60) kalendárnych dní, zmluvná strana, ktorá je priamo dotknutá pósobením
okolností vylučujúcich zodpovednost‘ za škodu, požiada druhú zmluvnú stranu o zmenu
obsahu zmluvy ohl‘adne predrnetu zrnluvy, ceny, prípadne času plnenia. Ak nedójde
k dohode o zmene obsahu zmluvy, zmluvná strana, ktorá nie je priamo dotknutá
pósobenĺm okolností vylučujúcich zodpovednost za škodu, je oprávnená odstúpit‘ od
zrn luvy.

ČLÁNOK 9- SAN KCIE

9.1 V prípade orneškania poskytovatela so sp!nenímvykonanim predmetu pinenia podta
odsekov 3.1 a 3.2 zmluvy objednávatel‘je oprávnený uplatnit si vočí poskytovatel‘ovi nárok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny (bez DPH) uvedenej v prĺlohe Č. 2
zmluvy za prístušnú čast‘ predmetu zmluvy, s ktorej splnenímfvykonaním sa poskytovatel‘
dostal do omeškania a ktorú (cenu) je poskytovatel‘ oprávnený fakturovat‘ objednávatel‘ovi,
a to za každý začatý deň omeškania poskytovatel‘a. Poskytovatel‘ však nie je v omeškaní,
pokiaľ nemohol splnit niektorý svoj závšzok v dčsledku omeškanía objednávatel‘a So
splnením jeho zodpovedajúcej povinnosti.

9.2 V prípade omeškania objednávatel‘a s úhradou akejkol‘vek ceny za splnenie/vykonanie
príslušnej časti predmetu zmluvy poskytovatel‘ je oprávnený uplatnit‘ si voči
objednávateľovi nárok na zaplatenie útoku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej
neuhradenej sumy (bez DPH), a to za každý začatý deň omeškania objednávatel‘a.
Poskytovatel‘ sa zavšzuje, že okrem útoku z omeškania žiadne mé sankcie vočí
objednávatel‘ovi v prípade omeškania objednávatel‘a podľa predchádzajúcej vety
neuplatní.

9.3 Zaplatením zmluvných pokút nie sú dotknuté nároky zrnluvných strán na náhradu škody
podl‘a 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

ČLÁNOK 10- SUBDODÁVATELIA

Poskytovateľ je oprávnený poveriť plnením predmetu zmluvy alebo niektorej jeho časti tretiu
osobu (subdodávateta) len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávatel‘a, čo však
poskytovatera nezbavuje zodpovednosti za odbornú starostlivost pti výbere subdodávatel‘a,
ako aj za výsledok činnosti vykonanej subdodávatel‘om pre objednávateľa v zmysle zmluvy.

ČLÁNOK 11 - UKONČENIE ZMLUVY

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva möže byť ukončená len:

1 1.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán, ato ku dňu vnej určenému; ak dohoda
nebude obsahovat deň ukončnia tejto zmluvy, zmluva skončí dňom
nasledujúcim po dni nadobudnutia účinnosti dohody o ukončení zmluvy,
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11.1.2 písomným odstúpením niektorej zmluvnej strany od zmluvy alebo jej časti, vo
vztahu kjednotlivej časti predmetu zmluvy, ak druhá zmluvná strana podstatne
porušila svoje povinnosti, a to podľa podmienok ustanovených v tejto zmluve;

11.1.3 písomnou výpoveďou objednávateľa, ato aj bez uvedenia dövodu; výpovedná
lehota je jeden (1) mesiac, pričom táto začína p!ynút prvým (1.) dňom
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručenĺ výpovede poskytovatelovi.

11.2 Zmluvné strany za podstatné porušenie povinností podl‘a tejto zmluvy považujú:

11.2.1 ak poskytovatel‘ z dóvodov na jeho strane bude v omeškaní so
splnením/vykonanĺm predmetu zmluvy alebo jeho časti o viac ako tridsat (30)
kalendárnych dnĺ odo dňa uplynutia term ĺflov uvedených v článku 3 tejto zmluvy;

11.2.2 ak objednávateľ z Uövodov na jeho strane bude v omeškaní so zaplatením ceny
za plnenie predmetu zmluvy alebo jeho časti o viac ako tridsat‘ (30) kalendárnych
dnĺ odo dňa uplynutia lehoty splatnosti príslušnej ceny;

11.2.3 také porušenie, ktoré spÍňa podmienky podIa ustanovenia 345 ods. 2
Obchodného zákonníka.

11 .3 Objednávateľ je povinný uhradit poskytovateIojalikvó1nu čast ceny za spI nenie časti
predmetu zmluvy, na ktorú vznikol poskytovateľovi nárok do momentu zániku zmluvy.

11.4 Pre prípad odstúpenia od zmluvy niektorou zmluvnou stranou sa zmluvné strany dohodli,
že si nie sú povinné vrátiť tie vzájomne poskytnuté čiastkové plnenia, ktoré si vzájomne
poskytli pred odstúpením od zmluvy a boll akceptované objednávatel‘om podl‘a článku 5
tejto zmluvy.

11.5 Pre prípad odstúpenia od zrnluvy niektorou zmluvnou stranou sa zmluvné strany dohodli,
že poskytovatel‘ má nárok na úhradu ceny za tle čiastkové plnenia predmetu zmluvy,
ktoré boll vykonané/poskytnuté poskytovatel‘om a akceptované objednávatel‘om podIa
článku 5 zmluvy.

11.6 Odstúpenie od zmluvy niektorou zmtuvnou stranou musĺ byt‘ písomné aodövodnené,
inak je odstúpenie od zmluvy neplatné. Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinky a
súčasne zmluva zaniká dňom určeným odstupujúcou zmluvnou stranou v oznámení
o odstúpení od zmtuvy, ínak dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od
zmluvy porušujúcej zmluvnej sttane. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo
odstupujúcej zmluvnej strany na zaplatenie útoku z omeškania alebo zmluvnej pokuty
podl‘a zmluvy ani právo na náhradu škody. Odstúpením od zmluvy táto zaniká v časti (vo
vzt‘ahu ku konkrétnej časti predmetu zmluvy, resp. objednávke), ohl‘adne ktorej zmluvná
strana odstúpila.

ČLÁNOK 72- DORUČOVANIE

12.1 Všetky oznámenia a žiadosti podl‘a zmluvy budú uskutočnené v písomnej forme a budú
doručené druhej zmluvnej strane emailom, osobne, kuriérom alebo doporučenou poštou.

12.2 Akékoľvek oznámenia, žiadosti a zasielané dokumenty sa budú považovať za doručené:

12.2.1 momentom odovzdania na príslušnej adrese alebo momentom odmietnutia
prevzatia (v prípade osobného doručenia a doručenia kuriérom),

12.2.2 uplynutím piateho (5.) kalendárneho dňa odo dňa ich odoslania (v prípade
doručovania doporučenou poštou).
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12.3 Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručené zmluvnej strane vdaný pracovný doň v čase
mirro pracovno] doby (08:00 hod. až 17:00 hod.) budú vždy považované za doručené v
nasledujúci pracovný doň.

12.4 Oznámenía, žiadosti a dokumenty, ktoré majú byt prislušnej zmluvnej strane doručené,
pokiaľzmluvná strana neoznámHa druhe] zmluvnej strano mé kontaktné údaje písomnýrn
oznámením minimálne pát‘ (5) pracovných dní vopred, budú druhej zmluvnej strane
doručované výlučne na nasledovnú adresu;

Objednávater: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
adresa: Prešovská 48, 826 46 Bratislava
kontakt:
tel.:
e-mail:

Poskýtovatel‘:
adresa:
kontakt:
tel.:
e-mail

13.1 Zmluvné strany sú povinné zabezpečit utajenÍe zĺskaných döverných informácií
spčsobom obvyklým pre utajovanie takýchto dóverných informácií, ak nie je výslovne
dohodnuté inak. Zmluvné strany sú povinné zabezpečit utajenie dóverných informácií aj
za strany svojich zamestnancov, zástupcov, oko aj mých spolupracujúcich tretích osöb,
pokiaľ im takéto informácie bali poskytnuté.

73.2 Za dóverné ínformácie sa považujú všetky údaje, dáta, podklady, poznatky, dokumenty
alebo akékoľvek mé informácie, bez ohl‘adu na formu ich zachytenia:

13.2.1 ktoré sa týkajú predmetu zmluvy ajej plnenia (najmš zmluva, informácie o
predmete plnenia, ceno, o právach a povinnostiach zmluvných strán),

13.2.2 ktoré sa týkajú zmluvnej strany (najmá informácie o jej činnosti, štruktúre,
informácie O jej technickom a programovom vybavení, know-how, hodnotiace
správy, informácie týkajúce sa predmetov chránených právom priemyselného
alebo mého duševného vlastníctva),

13.2.3 ktoré sa týkajú obchodných partnerov príslušnej zmluvnej strany,

13.2.4 pre ktoré je ustanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi osobitný
režim nakladania fnajmá obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, daňové
tajomstvo, osobné údaje, utajované skutočnosti),

13.2.5 ktoré boli poskytnuté zmluvnej strane a/abbo získané zmluvnou stranou pred
uzavretím zmluvy zmluvnými stranami, pokiaľ sa týkajú jej predmetu abebo
obsahu,

J 3.2.6 ktoré sú výsbovne zmluvnou stranou označené ako „döverné abebo mým
obdobným označením.

13.3 Dóverné informácie poskytnuté, odovzdané, oznámené, sprístupnené abebo akýmkot‘vek
mým spĎsobom získané jednou zmluvnou stranou od druhej zmluvnej strany na základe
zmluvy alebo v akejkol‘vek súvisbosti so řnluvou móžu byt‘ použité výlučne na účely
plnenia predmetu zmluvy a v súlade s predpismi, ktoré upravujú nakladanie s takýmito

Slovak Telekom, a.s.
‘ ‘9 ‘-‘79P

ČLÁNOK 13- DÓVERNOSŤ INFORMÁCIÍ A MLČANLIVOSŤ
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údajmL Každá zmluvná strana sa zavázuje dóverné informácie poskytnuté, odovzdané,
oznámené, sprístupnené alebo akýmkol‘vek mým spösobom získané od druhej zmluvnej
strany na základe zmluvy udržiavat‘ v prísnej tajnosti, zachovávat‘ o nich mlčanlivost a
chránít‘ ich pred zneužitím, poškodením, zničením, znehodnotením, stratou alebo
odcudzením. Žiadna zmluvná strana nie je oprávnená bez predchádzajúceho
písomného súhlasu druhej zmluvnej strany jej dóverné informácie poskytnút‘, odovzdat,
oznámit, sprístupnit, zverejnit, publikovat‘, rozširovat‘, vyzradit‘ ani použit‘ inak než na
účely plnenia predmetu zmluvy, s výnimkou pripadu ich poskytnufia, odovzdania,
oznámenia a/alebo sprístupnenia zamestnancom, mým povereným osobám alebo
odborným poradcom zmluvnej strany fvrátane právnych, účtovných, daňových a mých
poradcov alebo audítorov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou
mlčanlivost‘ou ustanovenou alebo uloženou platnými právnymi predpismi alebo sú
povinní zachovávat mlčanlivosť na základe písornnej dohody so zmluvnou stranou.

13.4 Povinnost‘ zmluvných strán zachovávat mlčanlivost o döverných ínformáciách sa
nevzťahuje na informácie, ktoré:

13.4.1 boli zverejnené ešte pred uzavretím zmluvy, čo musí byť preukázatel‘né na
základe poskytnutých podkladov, ktoré túa skutočnosť dokazujú,

13.4.2 sa stanú všeobecne a verejne dostupné po uzavretí zmluvy z mého dövodu ako
z dövodu porušenia povinnostĺ mlčanlivosti podl‘a zmluvy, čo musí byť
preukázateľné na základe poskytnutých podkladov, ktoré túto skutočnost
dokazujú,

13.4.3 majú byt‘ sprístupnené na základe povinnosti ustanovenej platnými právnymi
predpismi, rozhodnLjím súdu, prokuratúry alebo mého oprávneného orgánu
verejnej moci, pričom v tomto prípade zmluvná strana, ktorá je povinná
informácie sprístupniť, bezodkladne doručí druhej zmluvnej strane písomné
oznámenie o tejto skutočnosti ešte pred sprístupnením týchto informácií,

13.4.4 boli získané zmluvnou stranou od tretej strany, ktorá ich legitímne získala alebo
vyvinula a ktorá nemá žiadnu povinnost, ktorá by obmedzovala ich
zverejňovanie,

13.4.5 döjde k postúpeniu práv alebo prevodu povinností zo zmluvy na tretiu osobu,
alebo

13.4.6 poskytnutie dóvernej informácie je nevyhnutné na uplatnenie alebo
vymožitelnost práv zmluvnej strany vyplývajúcich zo zmluvy v súdnom,
rozhodcovskom, exekučnom, správnom abbo mom konaní.

13.5 Každá zmluvná strana bude zachovávat mlčanlivosť ohl‘adne dóvernej informácie
poskytnutej druhou zmbuvnou stranou, a to s rovnakou starostlivosťou, s akou zachováva
mlčenlivost‘ o vlastnej dövernej informácii rovnakej povahy, vždy však najmenej v
rozsahu primeranom odbornej starostlivosti. Každá zmbuvná strana sa zavázuje
zabezpečiť s využitím technických, organizačných a administratívnych prostriedkov
potrebné opatrenia za účebom zamedzenia úniku, zneužitia, poškodenia, zničenia,
znehodnotenia, straty alebo odcudzenia dčvernej informácie a je povinná viest dóverné
informácie dotknutej zmluvnej strany oddelene od döverných informácií získaných od
akejkob‘vek tretej osoby.

13.6 Povinnost mlčanlivosti zmluvných strán ohl‘adne döverných informácií podľa zmluvy trvá
aj po skončení zmluvy. Táto povinnost‘ rechádza na právnych nástupcov zmluvných
strán.
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13.7 V prípade porušenia povinnosti mlčanlivosti ohl‘adne döverných informácií niektorou
zmlúvnou stranou dotknutá zmluvná strana je oprávnená domáhať sa ochrany podia
ustanovení 55a a nas!. Obchodného zákonníka; tým nie je dotknuté právo poškodenej
zmluvnej strany na náhradu škody.

13.8 „Osobné údaje“ znamenajú akékol‘vek informácie týkajúce sa ídentifikovanej alebo
identifikovatel‘nej fyzickej osoby, najmá odkazom na identifikátor, ako je meno,
identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či
viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu,
ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. Pokial‘ niektorá
zmluvná strana zdieľa akékol‘vek osobné údaje s druhou zmluvnou stranou, je povinná
tieto osobné údaje spracovávat v súlade s príslušnými právnymi predpismi vrátane
Všeobecného naríadenia na ochranu osobných údajov (Nariadenia EÚ Č. 2016/679 o
ochrane fyzických osöb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov /ďalej len GDPR“/), zákonmi, nariadeniami, pokynmi a štandardmi, a to vždy v
ich aktuálnom znení. Zmluvná strana je povinná zabezpečit, aby bolí vykonané všetky
príslušné preventívne opatrenia na zaistenie bezpečností a predchádzanie poškodeniu,
strate aiebo zničeniu osobnýcii údajov. PokiaIa príšiuné osobné údaje niekLorej
zmluvnej strany stanú dostupnými pre neoprávnenú osobu alebo ich takáto osoba
získala, druhá zmluvná strana je povinná bezodkladne upovedomit‘ dotknutú zmluvnú
stranu o príslušnom neoprávnenom prístupe a postupovat‘ v súČinnosti s dotknutou
zmluvnou stranou pri výkone akýchko!‘vek opatrení s ciel‘om zmiernit následky
poškodenia, straty, zničenia alebo neoprávneného prístupu k osobným údajom. V
ustanovených prípadoch je zmluvná strana povinná vykonat‘ všetky prĺs!ušné opatrenia
za tým účelom, aby všetci jej‘zamestnanci, zástupcovia, agenti, poradcovia, obchodní
partneri a subdodávatelia konali v súlade s týmto ustanovením pri každom spracovaní
osobných údajov. Toto ustanovenie sa uplatní v prípade, ak sa na zmluvnú stranu
vztah ujú povinnosti v zmysle GDPR.

ČLANOK 14- SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1 V prípade, ak döjde k zmene oprávnených osöb niektorej zmluvnej strany, je táto
zmluvná strana povinná bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti informovať druhú
zm!uvnú stranu.

14.2 Zmluvné strany sa dohodli, že jazykom, v ktorom sa tvoria zmluvné vzťahy (zmluva a jej
dodatky), je slovenský jazyk. Rokovacím a komunikačným jazykom je slovenský.

14.3 Pre účely tejto zmluvy sa pĺsomnou formou komunikácie rozumie aj komunikácia
prostredníctvom e-mailových správ doručovaných na e-mailovú adresu oprávnených
osób vymenovaných za jednotlivé zmluvné strany.

14.4 Táto zmtuva spolu s prílohami tvorí úplnú a konečnú dohodu medzi zmluvnými stranami
vo všetkých záležitostiach v nej obsiahnutých. Zmluva nahrádza všetky predchádzajúce
písomné alebo ústne dohody týkajúce sa predmetu zmluvy.

14.5 Zmluvu je možné menit alebo dopÍňat len na základe dohody zmluvných strán, a to
písomnými, postupne číslovanými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami
obidvoch zmluvných strán.

14.6 Zmluva je vyhotovená a podpísaná v dvoch (2) rovnopisoch s platnostou originálu,
pričom každá zmluvná strana obdrží jederť(1) rovnopis zmluvy.
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14.7 Zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán
vyplývajúce zo zmluvy alebo súvisiace s plnením predmetu zmluvy, ktoré nie sú výslovne
upravené zmluvou, sa nadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, inak
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

14.8 Ak niektoré ustanovenie zmluvy je alebo sa v budúcnosti stane z akéhokol‘vek dövodu
neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, fia je tým dotknutá platnost, účinnost‘
alebo vykonatelnost‘ ostatných ustanovení zmluvy, pokiat z povahy neplatného,
neúčinného alebo nevykonatelného ustanovenia zmluvy, alebo zjeho obsahu, alebo
z okolností, za ktorých bob dojednané, nevyplýva, že takéto ustanovenie nemožno
oddelit od ostatného obsahu zmluvy; v tomto prĺpade sa stáva neplatným, neúčinným
alebo nevykonatel‘ným aj každé dotknuté ustanovenie zmluvy. Zmluvné strany sa
zavázujú bez zbytočného odkladu nahradiť neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné
ustanovenie novým ustanovením, ktoré najviac zodpovedá účelu póvodného
ustanovenia. Do tohto času platí zodpovedajúca úprava Obchodného zákonníka
a ostatných príslušných právnych predpisov Sbovenskej republiky, ktorá sa najviac
pnibližuje účelu, ktorý zmluvné strany dojednaním pövodného ustanovenia zmluvy
sladovai.

14.9 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán a v prípade, ak ide o zmluvu, ktorá je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle
ustanovení 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o sbobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a dopbnen[ niektorých zákonov (zákon o sloboda informácií) v znení neskorších
predpisov, Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podi‘a
ustanovení 47a zákona č. 40/7 964 Zb. Občiansky zákonnĺk v znení neskorších
predpisov, inak dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

14.10 Zmbuvné strany vyhlasujú, že sú spósobilé na právne úkony, túto zmluvu si pred jej
podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli, že ich včľa v nej obsiahnutá je vážna a
slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy völe sú dostatočne určité a
zrozumitel‘né, zmluvná vol‘nost nie je obmedzená a na znak súhlasu s jej obsahom
pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

ČLÁNOK 15- PRÍLOHY

15.7 Prĺloha č.1 —Špecifikácia

15.2 Príloha Č. 2 — Cena

15.3 Príboha Č. 3 — Čestné prehlásenie

V Bratislava, dňa fI1, UB. 2IJ2 V Bratislava, dňa



Príloha Č. I — Špecifikácia

A) Dodávka licencíí

Dodávka predpokladaného rámca Iicencií vrátane poskytovania služieb podpory a údržby.

pln Typ licencie Počet
EsetEnpontyit Jednorazová 700

B) Poradenské služby

Poskytovanie nasledovaných služieb spojených s licenčným poradenstvom v rozsahu štyri (1)
MD kvartálne:

— telefonická podpora 8X5 (v pracovných dňoch 8:00 — 16:00),
— pracovné stretnutia najneskör na tratí (3.) pracoyný daň od vyžiadania,
— nevyčerpané MD budú prosunutá do ďalšiehodobia,

poskytovanie služieb v slovenskom jazyku,
poskytovanie dohľadu správy nad dodanými licenciami,

— spracovanie návrhu ponúk na základe požiadavky,
— poskytovanie inštalačných kl‘účov k produktom.

Príloha Č. 2 — Cena

A) Dodávka licencií (predpokladaný rozsah a množstvo)

r‘ Listová Jednotko Celková
. . ‚

- jednotkova va cena cena
cena (EUR Zfava (EUR bez (EUR bez

P6js iřencleL iČet bez DPH) (%) DPH) DPH)

EsetEndpointsburlty EEPA Iednorazová 700 33,80€ 27% 24674€ 1727180€
‘,

Spoludodávkalicencii: 1727180€

B) Poradenské služby

Jednotková
cena Celková cena

Popis Jednotka Počet (EUR bez DPH) ( EUR bez DPH)

Poskytovanie podporya údržby v rozsahu J NID/kvartál kvartál 12 394 ‚93€ 4 739,16 €
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Čestné vyhlásenie

Foskytovateľ Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava, Slovenská republika, IČO;
35763469, vmene ktorého koná

čestne vyhlasuje, že;

je si vedomý skutočnosti, že objednávateľ - Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO;
35 850 370 (ďalej len „objednávateľ) je prevádzkovatel‘om prvkov kritickej infraštruktúry
v zmysle zákona č. 45/20 1 1 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov a
tiež prevádzkovateľom základnej služby, ktorý prevádzkuje službu, ktorá je prvkom kritickej
ínfraštruktúry, alebo je k nemu priamo pripojená vzmysle zákona č. 69/2018 Z. z. o
kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
je oboznámený s povinnost‘ami, ktoré objednávatel‘ovi vyplývajú zo zákona č. 45/2011 Z.
z. o kritickej infraštruktúre vznení neskorších predpisov, zo zákona č. 69/2018 Z. z. o
kyberneticKej bezpecnosu a o zmene a dopinenijiiekturýuíi zákonuv v zíiiií iskuíkh
predpisov, zo zákona č. 7 8/2018 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 zavázuje sa poskytovat‘ plnenie predmetu
zmluvy pre objednávatel‘a tak, aby jeho používaním objednávatet‘om nedochádzalo zo
strany objednávatel‘a k porušeniu týchto právnych povinností.


