ZmluvaoposkytovaníslužbyTelekomCloudNET

~M
CIoudNET

‘~T
Zmluva
číslo
4104259100
Kód Účastníka

uzatvorená v zmysle ust. ~ 409 a ust. ~ 269 ods, 2 a súvisiacich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Cbchodný zákonník v zneni
neskcršich predpisov(d‘alej len ‚Zmluva‘)medzi:
I. Podnikom: Slovak Telekom, a. s. so sídlom Bajkalská 28, 81762 Bratislava,
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2081/B (d‘alej len ‚Podnik‘), v zastúpeni

Čo: 35763 469, IČ DPH: SK2020273893,

registrácia v obchodnom registri vedenom pri Okresnomsúde

a
2. Účastnš<om (titul, meno, priezvisko alebo obchodně meno/názov): Obec Lozorno
Právna bíma:

Sídlo/míesto podnikania/Ulica: Hlavná

Obec: Lozorno

Súpisné číslo:

Orientačně číslo: I

PSČ:

Zastúpený (titul, meno, priezvisko, funkcia): Luboš Tvrdoň
IČO: 00304905

lČ DPH: SK2020643669

Registráciavobchodnon~/živnostenskcm registti:

Oddiel:

Vložka číslo:

Korešpondenčná adresa:
Kontaktný telef6n: 0905530623

Kontaktný E-mail: obec@lozorno.sk

(d‘alej len „Účastník‘), Účastník a Podnik sO d‘alej společna označovaní aj ako ‚zmluvné strany‘.
Adresát -adresa zasielania pisomnosli (vyplňujesa len v pripade, akje ideo inO adresu ako adresu Účastníka, resp. Učastník ~iuživa P.O.BOX)
Priezvisko (Obchodně meno) J Meno / Titul:
IČO:
IČ DPH:
Náklad. stredisko:
Ulíca:
Súpisně číslo:
Orientačně čísla

[

Obec:

psč:

P.O.BOX:

I. PredmetZnt~
Predmetom tejto Zmluvy je za strany Podniku dodanie, ziladenie a zabezpečenie prevádzvý individuálneho rieéenia poskytovania služby Telekom CloudNet (d‘alej len ‚Služba“)
prcstredníctvom zariaden! Cisco Meraki a ích prislušenstva naínštalovaných vpdestoroch Učastníka (dalej spoločne tíež „Zariaden!a‘) a za strany Učastníka závšzok použivať Službu
aZariadeniavsúladestouto Zmluvoua dodržiavatostatné povinnosti znej ~plývajůce,najmšpovinnost‘platit‘Podniku dohodnutO cenuSlužiebaZariadeni.
II. Popis Služby
1.Službapredstavujeindividuálneiiešenie určené nazabezpečeniecentralizovanejsprá~sietových zariadeniÚčastníkavytvoreného z portfólíasíefových zariadeníCisco Meraki(napr.WiFi
AP, Ethernet Switch, Security Appliance/Firewall, ich príslušenstvo).
2.V rámci Služby Podnik pre Učastníka podia jeho índividuálnych požiadaviek a potrieb zabezpeč!:

D návrh individuátneho dešenia Služby
D inštaláciaZariadeni
_~zabezpečenie soitvéro“ých Ilcencli

LI monitoring
D chybový manažment
D výmena zariadenia na mieste

Z predaj a dodanie Zadadení
D konliguráciaZariadení
~ správa ZMiadeni

D zmenový manažment
D technické poradenstvo
~ ině

3,SprávaZariadanijepristupná ~ Službanezahřňa internetové pripojenie ÚčastnikakspráveZariadení.
4 Administrator ma pnhlasovacie meno
5 Ucastntk ma (v pripade ak mu Podnik poskytuje sluzbu spra~Zanadeni) znadeny pasivny pnstup cez pnhlasovacte meno ‚c~“ 1~sIo~~ľ~J
Učastník je povinný chrániť pnistupově údaje pred spristupnením neoprávnenej osobe, inakzodpovedázaspěsobenúškodu.
6. Služba svojou podstatou ‚‘ychádza z podmienok poskytovania a uživania hardvérového a softvárověho wbavenia Císco Meraki, ktorá sú dostupně na
bIIps://meraki,cis~,com/sunoorttfloolicies:ecaalebonainejwebovej okalíte, ktorá juv budúcnosti nahradí (d‘alej len ‚ECAMarakí‘). ÚčaslniksECAMeraki výslovne súhlasíazavšzujesa
ich dodržiavať po celú dobu trvania tejto Zrnlu~‘, Učastník týmto bene navedomíeasúhlasistým, žev prípade, akmuvtejtoZmluvenieje pniznaných menej práv ako je uvedenévECA
Meraki, touto Zmluvou získavalen práva upravenév ECA Meraki.
7. Podrobnejšiašpeci~káciaSlužieb

Lj~f~častnik si záväzneobjednáva od Podniku tieto Zadadenia:
1

NázovatypZariadenia

WIFI AP - Meraki MR 74-HW± 2
xANT2O-Prebody3a4
WIFI AP - Meraki MR - 33-HW

Počet

Jednotková

Súhrnná

Predpokladaný

Poznámka

kusov

kúpna cena

kúpna cena

termin dodania

v EUR bez DPH

v EUR bez
DPH

a inštalácie

(vprfpadephslušenstva se vpoznámke
uved,~ názo v/typ zariadenia, ku ktorémuje
prisluáenstvo určené)

2

276

552

I

552

552

Miestododaniaainštalácie

~LLH~

Spolu

IV. Účastník si

závézna objednáva od Podniku zabezpečenietýchto softvérových hcenoii:

Názov softvérovej licencie

Počet

Trvanie
licencie

cena

vEUR bez
DPH
276

(roky)

3

Licenciapre Meraid MR-Sročná

—.-. —~————-—

2

————- - —--——.——~—_———

—

[

—
-———~——

—

- -

Jednotková

Súhrnná cena

~

Poznámka

vEURbezDPH

552

J

[
—

~____J

--—

——————

—

Spolu

i° opr&nanýzariadanie
použhaťv rozsahu íícenčných zmíúv a podmienok uvadaných v zaniadaníllicenčné zmluvyob‘ykla možno nájafvaastavaniach zaríadonivprávnych informáciáchl abbo v rozsahu licančných podmianok odovzdaných
spolu so zaniadenim.
Akjesúčanlbu rariadenia dodaného akosúčasfsložbyTelekomúloudNErai operačnýsystém, inévzariadeninainštalovaaé prograrryalebo inýpradmataatorsko-právneiocllrany, Účastník

V.
I.

Dodacie podmienl~r

údajov Učastnikauvedených vzáhlavitejto

Zmlu‘~‘. Podnik

zabezpeči zriadeníeSlužby, dodanie Zadadeni aLicencii najneskůrdo

inštalácie zo strany Učastnika.

‚

3 mesiacovodo dňazabezpečenia prístupu do miesta
-

2. Nebezpečenstvo vzniku škody na Zariadeniach prechádza na Účastníka okamihom ich odovzdania Učastnikoví na základe podpisu preberacieho protokolu. Učastník as zavhzuje, že
Zariadenia bude užívaVriadne avsúlades účelom, na ktoré sú určené avsúlade a návodom na použitie alebo Sinou prevádzkovou dokumenláciou alebo pokynmi, ktoré mu Podnik odovzdá
(d‘alej len ‚Návod). Účastník je povinný Zariadenia udržiavaťna svoje nákladyv stave spůsobilom na riadne uživanieachrániťich pred poškodenim, zničením, slratou alebo odcudzenim.
Poškodenie, zničenie. stratu alebo odcudzenie Zadadeni, ku ktorým Účastník ešte nenadobudol vlastnícke právo je Učastnik povinný bez zbytočnáho odkladu oznámifPodniku. Účastník
zodpovedá za škodu spásobenú Podniku poškodenim, zničením (najmá ako dósledkov neodborných zánahov, nesprávneho alebo nešetrného použivania alebo nedodržania polrjnov
uvedených v Návode), stratou alebo odcudzenim Zariadenia, a to aj v pripade ak Učastník túto škodu nezavinil.
3.Vlastnicke právo kZariadeniamprechádza na Účastnikaaž dňom úplného zaplateniadohodnutej kúpnej cany zavšetkyZariadenia. Účastník je oprávnený použivaťsokvárovélicencie až
okamihom úhrady ceny za ich nadobudnutievcelom rozsahu.

4. Účastnč< je povinný zabezpečiť Podniku pristup do miasta inštalácievdohodnutom termíne. Pri inšlalácii Zariadeni musi byfpritomný zodpovadný zástupca Účastníka, ktorý bude spésobilý
komunbkovaťvtechnickych a realizacnych zálezitosttach, Lehota na dudanre as piedizu1e ouas, počas kturéliu bude Učastník vurnieškani so splnenirn svojich povinnosh podfa tohto bodu
Zmlu‘~‘.

5. Po dodaní Zariadeni a zriadeni Služby je Účastník povinný podpisom preberacieho protokolu potvrdiťprevzatie Zariadeni a Služby. Odo dňa podpisu preberacieho protokolu zo strany
Učastnika má Podnik právo účtovaťUčaatnikovi cenu za jej poskytnutie.

Vl. Cena Služby

-

~L Očbtntk es avizuj. dadne ‚“tu platirpodniku zadodiad. ZadadenL zsbespečenfe .oftváro‘4ch licenci! a ze pcekMutie dchcdnutývh Siulleb ceny a popletky wfln‘vtejto Zniun.
Účastniksa d‘alej zaväzuje uhradifPodniku akáko[vek nákladyspojené s nezáručnou opravou Zariadeni. Kdohodnutýmcenám bude pripočitaná daň z pridanej hodnoty podfa prislušných
právnych predpisov.
Jednorazová cena za
zriadenie Služby
v€ bez DPH

Doba trvania záväzku viazanosti

Cena Služby mesačne
v€ bez DPH
~ 24 mesiacov

~D36 mesiacov

~D bez závázku viazanosti

~ ink......

I 794€
864€

VIl. Platobná podn~enky
1. Jednorazová cenya poplatky (cenu Zariadenĺa Licencii, zriaďovaci poplatok) je Podnik oprávnený vyúčtovafvosobitnej faktúre so splatnostou 15 dni od vystavenia faktúry alebo vprvej
faktúre spolu so Službou ‘4‘stavenej Po zdadeni Služby. Prilohou faktúry budů k6pie preberacĺch protokolov k jednotlivým Zariadeniam,
2.CenuSlužbyvyúčtujePodnik Účastníkovi faktúrou so zúčtovacimobdobímzajeden mesiac,sosplatnosfou IS dniodvystaveniafaktúry.
3. Účastnik se zavázuje uhrádzať faktúry vystavené Podnikon, dadne a včas. Za riadnu úhradu sa považuje úhrada obsahujúca správne uvedené všetky hlavně identitikačné znalqř, ktoré sú
uvedeněnafaktúre, najmávariabilnýsymboLfakturovanúčiestku ačislo účtu. Bez uvedeniasprávnehovadabilnéhosymbolu niejemožné platbu priradit‘,atedazávázok Učastnikanemožno
považovať za sptnený. V pripade, ak Podnik vyslavuje Učastníkovi vjednom zúčtovacom obdobi viac faktúr, Učastník sa zaväzuje uhrádzať každú z nich samostatne, vždy s príslušnými
identifíkačnýmí znakmi(najmávadabilnýsymbol, fakturovanáčiastkaačislo účtu). Zavčasnú úhradu sapovažuje úhradacelej fakturovanej sumypdpisanánaúčet Podniku najneskérvdeň
splatnosti faktúry. V pripade omeškania Učastnika súhradou splatných faktúrje Podnik oprávnený požedovatod Účastnika úhradu úrokovzomažkaniavo výške D,D596 z dlžnej sumy za
každý deň omeškania Učastnikasriadnou úhradou splatnaj fahtúry. Začiatok akonieozúčtovaoieho obdobia Učastnika bude iwedenývo faktúre.
4. Účastník nis je oprávnený postúpitakúkorvek svoju pohledávku voči Podniku na akúkorvek tretiu osobu a ani si jednostranne započítat akúkorvek svoju pohledávku voči poh[adávke
Podniku. Učastnik niejeoprávnenýzadržiavatPodníku platbyzdóvodu, že prebiehareklamáoiaSlužbyalebo Zaziadenia, resp. uplatnenienároku na náhradu škody.
VIII Spúsoh faktur&oíe
D Elektronická faktúravo formáte PDF (EF PDF) spristupnená nalnternetovej stránke Podniku D Papierová faktúra zasielaná poštou
D Požadujem donjčovanie EF PDF do ‚mailu**
D Požadujem zasielanie odpisu EP POP poštou**~ Heslo k EF PDF(web): D Klient ID D Login:
~*E.mail pre doručovanie EP PDP:
E‘mail pra notilikácie EF PDF:
* Učastník podpisom potvrdzuje/uderuje súhlas na posl~‘tovanie faktúry v elektronickej forme a zároveň súhlas s poskytovanim Elektronickej fektúry sprístupnením na Internetovej stránke
Podniku.
Účastník bene na vedomie, že Elektronické faktúra bude s jeho súhlasom doručovaná ako priloha e~maiIovej správy vo formáte POP a jej oworenie nebude ohránené heslom proti
neoprávnenámu pristupu k údajom. Učastník podpisom potvrdzuje, že si je vedomý zodpovednosti za oohranu údajov na elektronickej faktúre zasielanej na nim určenú e-mailovú adresu pred
pristupomtretich osčb. Podnik nezodpovedázaškodu spčsobenú Učastnikovi pristupom neoprávnenýohosób k údajomnaelektronickej faktúrevo formáte POP.
IX. Vady SlužbyaZariadeni bude Účastník nahlasovat Podniku:
I. Podnik poskytujenaZaliadeniazárukuvtivani*

Tel. kontakt: 0800 123 369

E-mail: oustomenseMce‘oentre@telekom.sk

D 24mesiaoovodo dňadodaniajednotliváhoZaríadeniaÚčastnikovi ~ dobytrvaniazávázku viazanosti

Počas záručnej doby je odstránenie záručných porúoh vykonávané na náklady Podniku do 3D pracovnýoh dni od nahlásenia vedyzo strany Účastníka azebezpečenia pristupu Podniku
k Zariadeniu. Reklamáciu Podnik prednostnerieši opravouZariadeniaalebovýrnenouvadnej časti.Záručnádoba neplynie podobu, Po ktorú Účastnik nemůžeužívatZadadenie prevady, za
ktorá zodpovedá Podnik. Vykonaná opravu vady Podnik pisornne protokolárne odovzdá Učastníkovi.
2. Záruka azodpovednostzavadysavzt‘ahuje ne skrytévadyvýroby a matedálu a nevztahuje Sa na mechanické poškodenie, neoprávnenýzásah do Zariadenia, poškodenie zatečenimvodou,
vady spčsobené prevádzkou Zariadenia mimo určených prevádzkových podmienok uvedených v Návode, ani na vady spósobená živelnou alebo inou udaiostou mimo dosahu Podniku, «orá
Podnik nespůsobil a ani nemohol ovplvynit, neodborným alebo neoprávneným zásahom, nesprávnom údržbou, umiestnenim v nevhodnom prostredi, mechanickým poškodenim Zariadenia.
3. Pd nahláseni reklamácie je Účastník povinný uviestaj kontaktně údaje osoby, ktorá bude na jeho strane zodpovedná za poskytnutie súčinnosti pri odslraňovanívady. Účastník je povinný
uhradit Podniku akéko[vek náklady spojené snezáručnou opravou Zariadeni, vrátane poplatku za nepotrebný výjezd technika vsume uvedenej cenniku Podniku, ato za každé dotknutá
Zariadenie, ktorého sa nezáručná oprava bude týkat.

X. Zodpovednostza škodu
1. Každázmluvnástranazodpovedázaškodu spósobenú druhej zmluvnej strane porušením svojioh povinnosti vyplývajúcích zo Zmlu‘qvsúladesplatnými právnymi predpismi.
2. Zmluvnéstranysa výslovne dohodli, žezodpovednost‘Podniku zaškodu spásobenú v dósledku vadnáho poskylnutiaSlužby (vrátane čiastočnáho elebo úplnáho neposkytnutia Služby) je
obmedzená na povinnostvrátiťUčastníkovi pomernú čast už ním zaplatenej ceny zavadne poskytnutá Službu, resp. pomerne znižitcenu za Službu ze obdobie trvaniavady Služby na základe
vyhotovenej faktúry-dobropisu. Celkovýrozsah náhredyvšelkýoh škčdvzniknutýchvdčsledku porušeniapovinnosti Podniku posloytnútÚčastnikovi Službu (vrátaneušláho zisku asúvisiacioh
škód), je obmedzenývo vztahu k Službe sumou dvanásť násobku mesačného poplatku za Službu, pričom súhrnná suma náhrady škody nepresiahnev pdebehu jednáho kalendárneho roka
trvania Zmluvy sumu 5.000 EUR (slovom páttisic eur). Nad táto čiastku Podnik nie je povinný Účastníkovi hraditškodu, Zmluvná stranyvýslovne potvrdzujú a súhlesia, že rozloženie rizika za
poruéenie Zmluvy podratohto ustanoveniaje pdmeraná azodpovedá povinnostiarn Podnikuvyplývajúoim za Zmluvy. Uvedenáobmedzenie náhrady škodysa nevztahuje naškodu nezdraví
(vrátane usmrtenia), za ktorá sú zmluvné strany právne zodpovedné. Podnik nezodpovedá za škodu spčsobenú použivanim Služby zo strany Účastníka.

Xl.TrvanieZmlu~‘
l.Zntwasauzatvkanadobu
túsozávizkoni‘áazanosb. ktoróhodobatsvaiiajeunáväáDku“ItZwi~*y.PkvčIánkuVlt~toZiWu‘yniejedohodntdýzávázokviazanosti,Zirduva
je uzavretá na dobu neurčitú.
2. Účastník Sa zaväzuje, že počas trvania závázku viazanosti nepožiada a zrušenie poslqtovania Služby (ani samostatnevovztahu < jednotlivému Zajiadeniu) a zároveň neumožni také konanie.
nazákiade ktorého by Podnikuvznikioprávo deaktivovať Službu (anivovzťahu kjednotlivému Zariadeniu)alebo právozrušiťtútoZmluvuodstúpenimzdóvodovporušeniapovinnosti zostrany
Učastníka. Za žiadosťUčastnika a zrušenie Služby se pritom pie účelytejto Zrnlu‘~ považuje najmä žiadosro deaktiváciu Služby (jednotlivého Zariadenia), výpoved‘Zmlu‘y Zo strany Účastníka,
oko aj odstúponio Učastníka ad Zn1u~‘ ziného dóvodu ako je porušenie povinností na strane Podniku, V pňpade powšenia povinnosti Učastnika uvedenej vpn~€~ vet~ lulitu bodu Zniu‘y
snásledkom deaktivácie Služby, je Učastník povinný uhradiť Podniku odškodné, ktoré se vypočita oko násobok sůčtu dohodnutých mesačných cien za Službu a počtu všelkých (aj začatých)
mesiacov. kloré ostávajú v doň porušenia závšzku viazanostl do uplynutia dohodnutej doby viazanosti.
3. Po uplynutidobyti‘ania závázkuviazanosti (abbo ak závizok viazanosli niejedohodnulý) je každá zmluvnástranaoprávnenátútoZn~uvu ‚ypovedaťpisomnouvýpoved‘ou doručenou dwhej
zmluvnej strano. Zmltwavtom pripade zanikne uplynutímjednomesačnej výpovednej doby, ktorázačne plynúťprvýmdňom kalendámeho mesiaca nasledujůceho po doničenivýpovededruhej
zmluvnej strano.
4, Každázmluvná stranaje oprávnená odstúpiťod Zmkry v pripadoch v nej uvedených dobo uvedených v prislušných právnych predpisoch, ato najméz dóvodu podstatného porušeniaZn-du‘y
druhou zm!uvnou stranou. Za podstatnéporušenie povinnostiPodnikusarnzumíenmeškanie Podniku s ňadnymdodaním/poskytnutimSbužbyoviac ako 30dni,ak Podnik nezabezpečil nápravu
ani v dodatočnej IS dňovej lehoto, ktorú muje povinný posl9‘tnúfUčastnik na zabezpečeníe nápra“y, Za podstatné porušenie povinnostl Učastníka se rozumie najmá(i) omeškanie Učastníka
úhradou dohodnutej ceny Služby(alebo ceny Zariadenia alebcsoftvérovej licencie)o viac ako tiidsať(30)dni, (ii) porušeníe povinnosti Učastníka podíačl. II bod 6(porušenie ECAMeraki)alebo
čI. V bod 2 tejto Zmluvy. Odstúpenie musí byťpisomné a musí byt‘doručené dnihej zmlwnej strano. Doručenie nastane aj v pripade ak adresái zásielky odmietne zásielku prijaf, máme uplynie
lehota jej prevzatie abbo zásielka bude vráte“á poziiánikuu ‚adiesát iatirárny‘, ‚adresát saodst‘aliuvar abebo inou poznámkou spodobnýmvýznaniom. Odstúpenlm od Zmluwsa Zmluva
zrušuje k poslednému dňu mesiaca. v klorom bol prejav vále oprávnenej strany odstúpiťod Zrnlu‘y doničoný druhej strano.

XII. Záverečné ustanovenia
1. Zmluvnéstranysavýslovne dohodli, ževšetl~‘ právaa povinnosti zmluvných strán, ktoré nie súvýsbovne upravenévtejto Zmkne saspravujú ustanoveniami zákonač, 513/1991 Zb. Obchodný
zákonnik v znení neskorších predpisov a ostatnýn~ všeobecne závóznými právnymi predpisrni Sbovenskej republiky. Spory ~plývaj úce Z realizácie obsahu tejto Zmluw, ktoré se zn‘~uvným
stranám nepodari“yrieéifvzájomnou dohodou, je oprávnený riešiťmieslne prislušnýsúd Slovenskej republiky.
2. Zmluva se ‚yhotovuje v štyroch vyhotoveniach. z ktorých každá zo zrduvných strán obdrží po dye ‚‘yhotovenia. Zmluva nadobúda platnostaúčinnosť dňom jej podpisania oprávnenýni
zástupcami oboch zmluvných.
3. Zmluvnéstranyvyhlasujú, že ich vó[avyjadrenávlejtoZmbtwe jevážna,slobodná aurčitá, že prejavyvóle obidvoch zmluvných strán sú dostatočnezrozumiterné. Na znaksúhlasu zmluvných
strán s celým obsabom tejto Zmbuvyju obidve zmluvné strany podpisujú.
4. Súčast‘ou tejto ZmIu~ sú:
Priboha č. I
Osvedčená plná noc
Priboha č. Z
mé

Poznámky:
~ Požadovaný termín zriadenia(nieje záväzný pre Podnik)

ST kód predajcu:
Dátum/_3

~‚O3!‘~iJ2Cť7..

Dábumakceptácie návrhu:

4‘~. ‚/• k 1‘~

Meno pracovníka:

Mono predajcu: Magdalena Gastanova
~

I

podpis a pečie
..‘častni)a
(resp. spino‘
‚enej osoby m

Slovak Telek
statutámeho orgánu)

podpis $a~k‘IÍSIEá&

fl.

Dátum prevzatia návrhu zmlu~: 13.8.2019

..s
stupou Podniku

ve

ĚčWlo:0914705212

SI ovak Telekom as
B. ‘k&ská 28
81

s/zástupcu Podniku

