
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202120890_Z
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

Zaevidované

1.1 Objednavatel':

Obchodné měno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
1C DPH:
Bankové spojenie:
Telefon:

l. Zmluvné strany djja;

Pod č„....
Město Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 05801 Poprad, Slovenská republika
00326470
2021031144

IBAN: SK7502000000000024524562
0527167111

11 U. 2021
1^1^

1.2 Dodavatel':

Obchodné měno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
1C DPH:
Bankové spojenie:
Telefon:

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava, Slovenská republika
35763469
2020273893
SK 2020273893
IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
0903490121

2.1

2.2

II. Předmět zmluvy

Všeobecná ěpecifikácia předmětu Zmluvy:

Názov:

Kl'ú6ové slova:

CPV:

Druh/y:

Funkčná a technická ěpecifikácia předmětu Zmluvy:

Mobilně telefonně služby
telekomunikačně služby, mobil, data, internet
64200000-8 - Telekomunikačně služby; 64212000-5 - Mobilně telefonně služby;
64216110-7 - Služby elektronickej výměny údajov; 72400000-4 - Internetové služby;
60000000-8 - Dopravné služby (bez přepravy odpadu)
Služba

Položka č. 1: Telekomunikačně služby

Predmetom zakázky je poskytnutie telekomunikačných služieb - služby mobilného operátora, hlasové a datové, vrátane
vytvorenia a prevádzkovania VPS virtuálnej privátnej siete (ďalej len ,,VPS") , (po riadnom ukončení súčasnej zmluvy o
poskytnutí služieb) pre Obstaravatel'a/objednavatel'a ako aj jeho Jednotlivé organizácie spadajúce do posobnosti,
prostredníctvom vlastnej siete mobilných telefónov, pričom jednotlivé SIM karty móžu byť zaradené do nižšie uvedených
programov vrátane dodania koncových zariadenf na obdobie 36 mesiacov

a" •» ^
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VPS Program I - mesačný poplatok za SIM zaradenú vo
VPS a organizácií + Neobmedzené hovory vo VPS + 50
predplatených min. do všetkých pevných aj mobilných
sietí vSR a EU + predplatenýchlOOSMS/MMS do
všetkých mobilných sietí v SR + Internet v mobile s
minimálnym predplateným objemom dát 500MB /SIM s
neobmedzeným prístupom na Internet bez ďalěieho
spoplatnenia po přečerpaní predplateného objemu dát s
dostupnosťou na LTE sieť, na obdobie 36 mesiacov

1 SIM 9648

Strana 1 z 9



VPS Program II - mesačný poplatok za SIM zaradenú vo
VPS a organizácií + Neobmedzené hovory vo VPS +
Neobmedzený objem minut pře volania v rámci mobilnej
a pevnej siete operátora +150 predplatených min. v SR
a EU + predplatenýchlOOSMS/MMS do všetkých
mobilných sietf v SR + Internet v mobile s minimálnym
predplateným objemom dát 2000MB /SIM s
neobmedzeným prístupom na Internet bez ďalěieho
spoplatnenia po přečerpaní predplateného objemu dát s
dostupnosťou na LTE sieť, na obdobie 36 mesiacov

1 SIM 3204

VPS Program III - mesačný poplatok za SIM zaradenú
vo VPS a organizácií + Neobmedzené hovory do
věetkých sietí v SR + predplatenýchlOOSMS/MMS do
všetkých mobilných sietí v SR + Internet v mobile s
minimálnym predplateným objemom dát 4000MB/ SIM s
neobmedzeným prístupom na Internet bez ďalěieho
spoplatnenia po přečerpaní predplateného objemu dát s
dostupnosťou na LTE sieť, na obdobie 36 mesiacov,

1 SIM 2088

VPS Program IV - mesačný poplatok za SIM zaradenú
vo VPS + Neobmedzené hovory vo VPS, na obdobie 36
mesiacov

1 SIM 2412

Počet minut hovoru do mobilnej siete Telekom, na
obdobie 36 mesiacov

1 minuta 61200

Počet minut hovoru do mobilnej siete Orange, na
obdobie 36 mesiacov 1 minuta 54000

Počet minut hovoru do mobilnej siete 02 , na obdobie 36
mesiacov

1 minuta 39600

Počet minut hovoru do ostatných mobilných sietí, na
obdobie 36 mesiacov 1 minuta 16920

Počet minut do pevných sietí v SR, na obdobie 36
mesiacov

1 minuta 18000

Počet minut do pevnej siete obstaravatel'a z mobilnej
VPS 1 minuta 4968

Počet minut do pevných a mobilných sietí v krajinách
EU, na obdobie 36 mesiacov 1 minuta 7200

Počet SMS odoslaných do mobilnej siete Telekom, na
obdobie 36 mesiacov

1 SMS 5400

Počet SMS odoslaných do mobilnej siete Orange, na
obdobie 36 mesiacov

1 SMS 2880

Počet SMS odoslaných do mobilnej siete 02 , na
obdobie 36 mesiacov

1 SMS 3240

Počet SMS odeslaných do ostatných mobilných sletí, na
obdobie 36 mesiacov

1 SMS 720

Počet MMS odoslanej do všetkých mobilných sietí SR,
na obdobie 36 mesiacov

1 MMS 360

Mesačný poplatek za balík 100 SMS a MMS v SR, na
obdobie 36 mesiacov

1 ks 36

Mesačný poplatok za balík neobmedzené SMS a MMS v
SR, na obdobie 36 mesiacov

1 ks 36

Mesačný poplatek za balík neobmedzené SMS a MMS v
SR a EU, na obdobie 36 mesiacov

1 ks 36

Mesaéný poplatok za službu neobmedzený internet v
mobile v LTE sieti, s minimálnym predplateným
objemom dát 500MB/ SIM v rámci SR a EU a po
přečerpaní predplateného objemu dát, bez ďalšieho
spoplatnenia přenesených dát s možnosťou zníženia
rychlosti, na obdobie 36 mesiacov

1 ks 720

Mesačný poplatek za službu neobmedzený internet v
mobile v LTE sieti, s minimálnym predplateným
objemom dát 6 GB/ SIM v rámci SR a EU a po
přečerpaní predplateného objemu dát, bez ďalšieho
spoplatnenia přenesených dát s možnosfou zníženia
rychlosti, na obdobie 36 mesiacov

1 ks 36
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Mesačný poplatok za službu neobmedzený internet v
mobile v LTE sieti, s minimálnym predplateným
objemom dát 10 GB/ SIM v rámci SR a EU a po
přečerpaní predplateného objemu dát, bez ďalěieho
spoplatnenia přenesených dát s možnosťou zníženia
rychlosti, na obdobie 36 mesiacov

1 ks 36

Mesačný poplatok za službu neobmedzený internet v
mobile v LTE sieti, s minimálnym predplateným
objemom dát 30 GB/ SIM v rámci SR a EU a po
přečerpaní predplateného objemu dát, bez ďalěieho
spoplatnenia přenesených dát s možnosťou zníženia
rychlosti, na obdobie 36 mesiacov

1 ks 36

Mesačný poplatek za službu pře Data - mobilný internet
v LTE sieti, s minimálnym predplateným objemom dát 1
GB/ SIM v rámci SR a EU a po přečerpaní
predplateného objemu dát, bez ďalšieho spoplatnenia
přenesených dát s možnosťou zníženia rychlosti, na
obdobie 36 mesiacov

1 SIM 180

Mesačný poplatok za službu pře Data - mobilný internet
v LTE sieti, s minimálnym predplateným objemom dát 5
GB/ SIM v rámci SR a EU a po přečerpaní
predplateného objemu dát, bez ďalěieho spoplatnenia
přenesených dát s možnosťou znfženia rychlosti, na
obdobie 36 mesiacov

1 SIM 720

Mesačný poplatok za službu mobilný internet v LTE sieti,
s minimálnym predplateným objemom dát 15 GB/ SIM v
rámci SR a EU a po přečerpaní predplateného objemu
dát, bez ďalěieho spoplatnenia přenesených dát s
možnosťou zníženia rychlosti, na obdobie 36 mesiacov

1 SIM

^^BSIS W|^t |S oono ara
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252

Zabezpeéenie komplexných a ekonomicky výhodných
mobilných elektronických komunikačných služieb (hlas,
data, internet a ďalěie definované služby) v rámci
verejnej telefónnej siete GSM/UMTS/3G/4G-LTE

ano

Zriadenie virtuálnej privátnej siete (ďalej len ,,VPS") ano

Zabezpečenie mobilných hlasových služieb
prostřed níctvom VPS ano

Elektronické komunikačně služby poskytované
uchádzačom umožňujúce přenos hlasovej komunikácie,
alebo iných foriem komunikácie (napr. vysokorýchlostný
datový přenos technologií GPRS/EDGE/HSDPA) a to
najma veřejná telefónna služba, doplňkové a ostatně
služby a produkty elektronických komunikaci?, ako aj
ďalěie produkty poskytované uchádzačom

ano

Pokrytie obyvatel'stva Slovenskej republiky - úroveň
pokrytia sieťou mobilných hlasových služieb minimálně
90%

ano

Pokrytie obyvatel'stva Slovenskej republiky - úroveň
pokrytia sieťou mobilných datových služieb a internetu
technológiu 4G - LTE , minimálně 90 %

ano

VPS Program I , bude v mesačnej paušálnej platbě
obsahovat' následovně služby:

VPS Program I : mesačný poplatok za SIM zaradenú vo
VPS pre obstaravatel'a a jeho organizácie

ano

VPS Program I : bezplatné neobmedzené volania v
rámci VPS ano

VPS Program I : 50 vol'nych minut odchádzajúcich
hovorov na standardně účastnické čísla do věetkých
mobilných i pevných sietí v SR, zo SR do krajin EU a v
krajinách EU

ano

VPS Program 1: 100 SMS/MMS predplatenych správ
odeslaných do mob. sietf v SR ano

Strana 3 z 9



VPS Program I: Internet v mobile s minimalnym
predplateným objemom dát 500MB /SIM s
neobmedzeným prfstupom na Internet bez ďalšieho
spoplatnenia po přečerpaní predplateného objemu dát s
dostupnosťou na LTE sieť

min. 500 MB/SIM

VPS Program I: používanie služby CLIP ano

VPS Program I: zaslanie SMS správ o zmeškaných
hovoroch v případe nedostupnosti siete alebo vypnutého
mobilného telefonu

ano

VPS Program II, bude v mesačnej paušálnej platbě
obsahovať následovně služby :

VPS Program II : mesačný poplatek za SIM zaradenú vo
VPS pre obstaravatel'a a Jeho organizácie

ano

VPS Program II : bezplatné neobmedzené volania v
rámci VPS ano

VPS Program II : Neobmedzený objem minut pre volania
v rámci mobilnej a pevnej siete operátora ano

VPS Program II: 150 vol'nych minut odchádzajúcich
hovorov do všetkých mobilných i pevných sietí v SR, zo
SR do krajin EU a v krajinách EU

ano

VPS Program II: 100 SMS/MMS predplatených správ
odoslaných do mob. sietí v SR ano

VPS Program II : Internet v mobile s minimalnym
predplateným objemom dát 2000MB /SIM s
neobmedzeným prístupom na Internet bez ďalěieho
spoplatnenia po přečerpaní predplateného objemu dát s
dostupnosťou na LTE sieť

min. 2000 MB/SIM

VPS Program II : používanie služby CLIP ano

VPS Program II : zaslanie SMS správ o zmeškaných
hovoroch v případe nedostupnosti siete alebo vypnutého
mobilného telefonu

ano

VPS Program III , bude v mesačnej paušálnej platbě
obsahovat' nasledovné služby:
VPS Program III: mesačný poplatok za SIM zaradenú
vo VPS pre obstaravatel'a a jeho organizácie ano

VPS Program
rámci VPS

: bezplatné neobmedzené volania v ano

VPS Program III : neobmedzeny objem vol'nych minut
odchádzajúcich hovorov do všetkých mobilných i
pevných sieti v SR

ano

VPS Program III: 100 SMS/MMS predplatených správ
odeslaných do mob. sietí v SR ano

VPS Program III: Internet v mobile s minimalnym
predplateným objemom dát 4000MB/ SIM s
neobmedzeným prístupom na Internet bez ďalěieho
spoplatnenia po přečerpaní predplateného objemu dát s
dostupnosťou na LTE sieť

min. 4000MB/SIM

VPS Program III : používanie služby CLIP ano

VPS Program III : zaslanie SMS správ o zmeškaných
hovorách v případe nedostupnosti siete alebo vypnutého
mobilného telefonu

ano

VPS Program IV , bude v mesačnej paušálnej platbě
obsahovat následovně služby:
VPS Program IV : mesačný poplatok za SIM zaradenú
vo VPS pre obstaravatel'a a Jeho organizácie ano

VPS Program IV : bezplatné neobmedzené volania v
rámci VPS ano

VPS Program IV : používanie služby CLIP ano

Strana 4 z 9



VPS Program IV : zaslanie SMS správ o zmeškaných
hovorách v případe nedostupnosti siete alebo vypnutého
mobilného telefonu

ano

Nad rámec mesačného paušálu obstarávatel' požaduje
možnost' zabezpečit' všetky ětandardné a doplňkové
služby poskytované mobilným operátorom :

Volania do siete poskytovatel'a ano

Volania do ostatných mobilných sieti v SR ano

Volania do pevných sieti v SR ano

Sekundová tarifikácia od prvej sekundy pře hovory do
všetkých sietí v rámci SR ano

Volania do zahraničia - mobilně a pevné siete ano

Volania do zahraničia - mobilně a pevné slete v EU ano

Volania v roamingu - prichádzajúci aj odchádzajúci
roamingový hovor ano

Volania v roamingu - prichádzajúci aj odchádzajúci
roamingový hovor v EU ano

SMS- do siete poskytovatel'a a do siete ostatných
mobilných operátorov v SR, siete krajin EU, roamingové
SMS

ano

MMS - do sletí poskytovatel'a a do siete ostatných
mobilných operátorov v SR siete krajin EU, roamingové
MMS

ano

Balík Neobmedzený internet v mobile - s definovaným
minimálnym objemom dát v rámci SR a EU bez ďalšieho
spoplatnenia po jeho vyčerpaní v režime znfženia
rychlosti přenosu dát

ano

Službu neobmedzený Mobilný internet - s definovaným
minimálnym objemom dát v rámci SR a EU bez ďalšieho
spoplatnenia po jeho vyčerpaní v režime zníženia
rychlosti přenosu dát

ano

Balík neobmedzené SMS a MMS v SR ano

Balík neobmedzené SMS a MMS v SR a EU ano

Balík neobmedzený internet v mobile v LTE sieti, s
minimálnym predplateným objemom dát 500MB/ SIM v
rámci SR a EU a po přečerpaní predplateného objemu
dát, bez ďalšieho spoplatnenia přenesených dát s
možnosťou zníženia rychlosti přenosu dát

min. 500MB/SIM

Balík neobmedzený internet v mobile v LTE sieti, s
minimálnym predplateným objemom dát 6 GB/ SIM v
rámci SR a EU a po přečerpaní predplateného objemu
dát, bez ďalšieho spoplatnenia přenesených dát s
možnosťou zníženia rychlosti přenosu dát

min. 6GB/SIM

Balík neobmedzený internety mobile v LTE sjeti, s
minimálnym predplateným objemom dát 10 GB/ SIM v
rámci SR a EU a po přečerpaní predplateného objemu
dát, bez ďalšieho spoplatnenia přenesených dát s
možnosťou znfženia rychlosti přenosu dát

min. 10GB/SIM

Balík neobmedzený internet v mobile v LTE sieti, s
minimálnym predplateným objemom dát 30 GB/ SIM v
rámci SR a EU a po přečerpaní predplateného objemu
dát, bez ďalšieho spoplatnenia přenesených dát s
možnosťou znfženia rychlosti přenosu dát

min. 30 GB/SIM

Službu pre Data - mobilný internet v LTE sieti, s
minimálnym predplateným objemom dát 1 GB/ SIM v
rámci SR a EU a po přečerpaní predplateného objemu
dát, bez ďalěieho spoplatnenia přenesených dát s
možnosťou zníženia rychlosti přenosu dát

min. 1 GB/SIM
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Službu pre Data - mobilný internet v LTE sieti, s
minimálnym predplateným objemom dát 5 GB/ SIM v
rámci SR a EU a po přečerpaní predplateného objemu
dát, bez ďalěieho spoplatnenia přenesených dát s
možnosťou zníženia rychlosti přenosu dát

min. 5 GB/SIM

Službu mobilný internet v LTE sieti, s minimálnym
predplateným objemom dát 15 GB/ SIM v rámci SR a
EU a po přečerpaní predplateného objemu dát, bez
ďalšieho spoplatnenia přenesených dát s možnosťou
zníženia rychlosti přenosu dát

min. 15GB/SIM

Dodávka neblokovaných nových ( nepoužívaných)
mobilných zariadení z ponuky aktuálneho cenníka
neakciových mobilných zariadení dodavatel'a, veřejné
dostupného na oficiálnej web stránke dodavatel'a. Z
požadovaného HW budgetu vo výške 84000€ s DPH
bude veřejný obstarávatel' nakupovat' mobilné zariadenia
za cenu, ktorá sa určí z plnej cenníkovej ceny z veřejné
dostupného cenníka na web stránke dodavatel'a a sumy
poníženej z HW budgetu. Mobilné zariadenia budu
následné vyfakturované o poníženu cenu, pričom cena
vyskladneného zariadenia móže byť 1€ s DPH. Platnost'
HW budgetu je na obdobie 36 mesiacov.

ano

Bezplatný Záručný servis koncových zariadení mobilnej
komunikácie, připadne výměna mobilného zariadenia
poéas platnosti záručnej doby

ano

Bezplatné poskytnutie náhradného zariadenia počas
doby servisu zariadenia ano

Dodanie koncových zariadení mobilnej komunikácie:
Mobilně telefony, Tablety, Příslušenstvo ano

Zabezpečovanie dodávania tovaru na požadované
pracoviská obstaravatel'a vo vlastnej režii mobilného
operátora / napr. dodávatefská služba - kuriérska služba

ano

Zariadenia nebudu blokované na žiadnu sieť mobilného
operátora

ano

Možnost' testovania mobilných telefónov a datových
zariadení z ponuky uchádzača

ano

Možnost' testovania ponúkaných služieb uchádzača ano

Ponechanie vybraných existujúcich telefónnych čísel s
aktívnou hlasovou službou

ano

Poplatky za přenos telefónnych čísel a všetky náklady
spojené so změnou operátora s aktívnou hlasovou a
datovou službou sa úspěšný uchádzač zavazuje uhradiť
podl'a štandardného cenníka mobilného operátora
poskytujúceho služby pre obstaravatel'a v súčasnosti

ano

Kontinuita poskytnutých služieb v případe přenosu čísel
ak bude úspěšný uchádzaé iný než mobilný operátor
poskytujúci služby pre veřejného obstaravatel'a v
súčasnosti

ano

Prenesenie všetkých požadovaných služebných
mobilných telefónnych čísel BEZODPLATNE/ v případe,
ak bude úspěšný uchádzač iný než mobilný operátor
poskytujúci služby pre veřejného obstaravatel'a v
súčasnosti

ano

Ponechanie vybraných existujúcich telefónnych čísel s
výnimkou čísel určených k datovým prenosom ano

Bezplatné nadětandardné služby : pridelenie ěpeciálnych
zamestnancov uchádzača / obchodný reprezentant
operátora / agent VIP linky/agent fakturačnom oddelení/
na on -line zabezpečenie mobilných služieb a tovarov/
Zákaznické centrum pre významných zákazníkov/

ano

Bezplatné nadstandardně služby : pridelenie špeciálnych
zamestnancov uchádzača pre servisnú a technickú
podporu

ano
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Bezplatné nadstandardně služby : poskytovanie
mobilných telefónnych čfsiel zjednotnej súhrnnej
množiny alokovanej pre obstaravatel'a

ano

Bezplatné nadstandardně služby : poskytovanie
portálového riešenia evidencie využívaných služieb v
rámci obstaravatel'a. Kontaktně osoby na straně
obstaravatel'a budu mať přístup k portálu dodavatel'a.
Portál bude obsahovat' aktuálnu evidenciu využívaných
služieb podl'a uzfvatel'ov v rámci obstaravatel'a a vsetky
podstatné informácie o uzivatel'ovi a prevádzke
konkrétného uzivatel'a. Portál bude schopný vytvárať
skupiny uzivatel'ov podl'a požiadaviek obstaravatel'a,
práva, přístup k portálu a ďalěie funkcionality popísané
dodavatel'om

ano

Bezplatné využívanie aplikácie mobilného operátora pře
sledovanie spotřeby a ostatných doplňkových služieb v
mobilnom zariadení

ano

Zaslanie SMS správ o zmeškaných hovoroch v případe
nedostupnosti siete alebo vypnutého mobilného telefonu

ano

Služba Konferenéný hovor ano

Služba Čakajúce volanie ano

Služba blokovanie audiotextových čísiel a čfsiel
spoplatnených osobitným sposobom

ano

Služba odkazová schránka ano

Možnost'vytáčať telefonně čísla pomocou skrátených
čísiel ano

Možnost' vytvořit' směrové a éasové profily vo VPS pre
jednotlivé SIM karty ano

Zabezpečenie mobilných datových služieb ano

K požadovaným službám obstarávatel' požaduje ďalšie
BEZPLATNÉ doplňkové služby:
Bezplatná aktivácia VPS ano

Bezplatné Prepojenie jednotlivých VPS organizácií s
hlavnou VPS obstaravatel'a ano

Bezplatné hovorné v rámci VPS věetkých organ izácif ano

Bezplatné volania z VPS organizácie na pevnú sieť
obstaravatel'a

ano

Bezplatná Aktivácia SIM karty ano

Bezplatná Možnost elektronickej faktury v režných
formátoch ano

Bezplatný podrobný výpis nákladov za fakturačné
obdobie za jednotlivé SIM ano

Bezplatný opis faktury staršej ako 1 mesiac ano

Bezplatná papierová faktura ano

Bezplatná aktivácia a používanie služieb CLIP, CLIR ano

Bezplatná kontrola spotřeby ano

Bezplatná Možnost zavedenia limitu roamingovej
prevádzky na přenos hlasu aj na přenos dát

ano

Bezplatná aktivácia a deaktivácia regulovaného
hlasového a datového roamingu v zmysle nariadenia
EU, bez finančnej zábezpeky

ano

Bezplatná změna mobilného čísla ano

Bezplatná možnosť změny programu pře jednotlivé
uzivatel'ske čísla

ano

Bezplatné Poskytnutie PIN / PUK kódov ano

Bezplatná Výměna SIM karty ano

Bezplatné Telefonické asistenčně služby ano
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Bezplatné Zabezpečenie bezplatnej nonstop info linky | ano
Bezplatné Vyhotovenie kopie kontraktu ano

Bezplatné poskytovanie 4G/LTE internetu v mobile ano

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Kázovi"
ď?

as:
'slff. ^

1. Akje Dodavatel' identifikovaný pře DPH v inom členskom státe EU a tovar bude do SR přepravený z iného členského státu
EU, tento Dodavatel' nebude při plnění Zmluvy fakturovat' DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť prísluěnú
sadzbu a výšku DPH podl'a zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednavatel' nie Je zdanitel'nou osobou a v tomto
případe je/bude registrovaný pře DPH podl'a § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podl'a zákona č.
222/2004 Z.z..

2. Akje Dodavatel' identifikovaný pře DPH v inom členskom státe EU alebo je zahraničnou osobou z tretieho státu a miesto
dodania služby je v SR, tento Dodavatel' nebude při plnění Zmluvy fakturovat' DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí
uviesť prísluěnú sadzbu a výšku DPH pódia zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednavatel' nieje zdanitel'nou
osobou a v tomto případe je/bude registrovaný pře DPH podl'a § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný
odviesť DPH v SR podl'a zákona č. 222/2004 Z.z..
3. Objednavatel' si po dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy maže doobjednat' ďalšie SIM karty a mobilné pripojenia do
internetu podl'a aktuálnych potrieb objednavatel'a a za rovnakých zmluvných podmienok.
4. Požaduje sa předložit podrobný aktualizovaný rozpočet po jednotlivých programech do 5 dní od uzavretia zmluvy.

5. Objednavatel' uhradí cenu za poskytnuté telekomunikačně služby, mimo kúpnej ceny za dodané koncové zariadenia
mobilnej komunikácie, na základe faktury, ktorú Dodavatel' vystaví a odošle do 7 pracovných dní od ukonéenia kalendárneho
mesiaca, ktorý bude zúčtovacím obdobím Obstaravatel'a. Splatnosť faktury je 30 dní ódo dna jej vystavenia.

6. Začiatok a koniec fakturaéného mesiaca sa bude zhodovať s kalendárnym mesiacom, tzn. začínať bude prvý den
kalendárneho mesiaca a končiť posledný den kalendárneho mesiaca.
7. Dodavatel'je povinný rozúčtovať faktury na jednotlivé subjekty podl'a určenia Objednavatel'a.

8. Objednavatel' neposkytne Dodavatel'ovi žiadny preddavok.
9. Zariadenie a jeho příslušenstvo musí byť nové, nepoužité. Originálny tovar zabalený v originálnych obaloch od výrobcov
zariadení požadovaných značiek, spfňajúci všetky znaky originálneho balenia daného výrobců, neporušené,nepoěkodené.
10. Bezplatné poskytnutie autorizovaného záručného servisu počas trvania záručnej doby tovaru. Vykonávanie záručného a
mimozáručného servisu tovaru odborné kvalifikovanými osobami. Počas doby servisovania zariadenia, poskytnúť
Objednavatel'ovi náhradně zariadenie minimálně tých istých technických parametrov.

11. Požaduje sa, aby Dodavatel' bezodkladné po uzavretí zmluvy, najneskór však 3 pracovny den od uzavretia zmluvy doručil
(emailom) Objednavatel'ovi informáciu o kontaktnej osobě Dodavatel'a pre oznamovanie reklamácií s uvedením informácií:
měno a priezvisko, emailová adresa, telefonně číslo.
12. Reklamáciu akejkol'vekzavady je Objednavatel'povinný vykonat'písomne a popísať závadu, príp.jej prejavy. Za písomnú
formu sa pre účely reklamácii považuje aj zaslanie e-mailu na mailový kontakt, ktorý pře tieto případy oznámi Dodavatel'
Objednavatel'ovi.

13. Přesné počty minut, SIM, SMS a MMS sú v technickej ěpecifikácii uvedené pře zabezpečenie porovnatel'nosti ponuk a sú
len předpokládané. Fakturované budu len skutočne spotřebované minuty, SIM, SMS a MMS, Data.
14. Při čerpaní HW budgetu má Objednávatef právo vyčerpat celkovú sumu 84000€ s DPH. Objednavatel' má právo HW
budget minut kedykol'vek počas platnosti zmluvy, Termín dodania zariadení z HW budgetu Je do 5 pracovných dní od zadania
požiadavky Objednavatel'om v případe dostupnosti zariadenia skladem. V případe zariadenia, ktoré nemá Dodavatel' dostupné
skládám požadujme dodanie najneskór do 14 kalendárnych dní od zadania požiadavky.

15. Dodavatel'je povinný raz za štvrfrok počas plnenia zmluvy zaslat' Objednávateťovi aktuálny stav HW budgetu.
16. Lehota plnenia: 01.01.2022 - 31.12.2024

2.4 Přílohy opisného formulára Zmluvy:

B''Nýzov^tí.befriB

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

l. Zmluvné podmienky
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3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Stát:
Kraj:
Okres:

Obec:
Ulica:

Slovenská republika
Prešovský
Poprad
Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.01.2022 00:00:00 - 31.12.2024 23:59:00

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka:

Požadované množstvo:

celok v zmysle vyěěie uvedených požiadaviek
1,0000

Práva a povinnosti znn[uvnych stran podl'atejto Zmluvy sa spravuju Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dna 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddelitel'nu přílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

Celková cena předmětu Zmluvy bez DPH: 90 249,17 EUR

Sadzba DPH: 20,00

Celková cena předmětu Zmluvy vrátane DPH: 108 299,00 EUR

V. Závěrečné ustanovenia

Táto Zmluva bála uzavřete automatizovaným spósobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dna 02.08.2021, ktoré tvoria Jej přílohu Ď. 1.

Táto Zmluva nadobúda platnost' dňom Jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných
podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

Táto Zmluva vrátanejej příloh představuje úplnú dohodu zmluvných stráň o jej předměte. VedFajěie dohody k tejto
zmluve neexistujú.

Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobě v ětyroch vyhotoveniach, po jednom pře každú zmluvnú stranu,
jedno vyhotoveníe bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registr] zmlúv Úřadu vlády Slovenskej republiky a jedno
bude zveřejněné v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

Tuto Zmluyu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených příslušnými všeobecné závaznými právnymi
predpismi len vo formě pfsomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

Táto Zmluva má následovně přílohy:
Příloha 6.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dna 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislavě, dna 10.11.2021 14:08:01

Objednavatel':
Město Poprad
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovat' Objednavatel'a v rámci elektronického trhoviska

Dodavatel':
Slovak Telekom, a.s.
konajúci prostrednfctvom osoby poverenej zastupovať Dodavatel'a v rámci elektronického trhoviska

Datum zverejneiiid.íiii,./,

11. 11, 20211

Datum účinnosti zmluvy

1 1. 11, 2021
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