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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. 179/05/2021/SCKSK 

Potreba zabezpečenia mobilných hlasových a dátových služieb 

Časť 2: Dátové služby 

 

(ďalej ako „zmluva“) 

uzatvorená v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník (ďalej ako „Obchodný zákonník“)  

 

medzi zmluvnými stranami 

 

 

Objednávateľ:                                    Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

sídlo podľa zriaďovacej listiny: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

korešpondenčná adresa:  Ostrovského 1, 040 01 Košice 

osoba konajúca v mene organizácie: doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ 

osoba oprávnená rokovať 

vo veciach technických:  Ing. Radoslav Malejčik, odd. podporných činností 

IČO:     35 555 777 

DIČ:     202 177 2544 

IČ DPH:     SK 2021772544 

bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

IBAN:     SK68 8180 0000 0070 0040 9705 

Swift/BIC:    SPSRSKBA  

právna forma: príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym 

krajom 

kontakt:    tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk 

web stránka pre zverejnenie zmluvy: www.scksk.sk 

(ďalej ako „objednávateľ“) 

 

 

a 

 

 

Poskytovateľ:    Slovak Telekom, a.s. 

miesto podnikania:   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

osoba konajúca v mene spoločnosti: Ing. Peter Laco, riaditeľ komerčnej EM divízie Sk, poverený 

podľa Podpisového poriadku ST, a.s. 

IČO:      35763469 

DIČ:     2020273893 

IČ DPH:    SK2020273893 

bankové spojenie:   Tatra banka, a.s. 

IBAN:     SK28 1100 0000 0026 2874 0740 

Swift/BIC:    TATRSKBX 

právna forma: akciová spoločnosť 

 

kontakt:    Martin Bartko, tel.:+421903569441, e-mail: 

martin.bartko@telekom.sk 

(ďalej ako „poskytovateľ“) 

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 

 

http://www.scksk.sk/
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PREAMBULA 

 

Táto zmluva je výsledkom verejného obstarávania na predmet zákazky s názvom: Potreba 

zabezpečenia mobilných hlasových a dátových služieb, časť 2: Dátové služby. Zmluvné strany 

uzatvárajú túto Zmluvu o poskytovaní služieb (ďalej len „zmluva“) v súlade s výsledkom verejného 

obstarávania na poskytovanie služby podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“) zverejnenej Úradom v postavení verejného obstarávateľa vo Vestníku verejného 

obstarávania č. 72/2021, dňa 22.03.2021, pod značkou 16008 – WYS. Predmet zmluvy bude plniť 

Poskytovateľ poskytovaním požadovaných služieb objednávateľa počas platnosti tejto zmluvy. 

 

Článok I  

Predmet zmluvy  

  

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať objednávateľovi 

telekomunikačné služby – dátové služby podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy, v rozsahu 

a spôsobom podľa tejto zmluvy. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať dátové služby v súlade s touto zmluvou 

s požiadavkami v nasl. špecifikácii: 

a) zabezpečenie mobilných dátových služieb, 

b) blokovanie odchádzajúcich hovorov cez webovú aplikáciu užívateľom alebo 

alternatívnou formou, 

c) blokovanie medzinárodných hovorov cez webovú aplikáciu užívateľom alebo 

alternatívnou formou, 

d) blokovanie audio-textových hovorov cez webovú aplikáciu užívateľom alebo 

alternatívnou formou, 

e) možnosť účastníkom zablokovať určité čísla prostredníctvom webovej aplikácie alebo 

alternatívnou formou, 

f) blokovanie hovorov po prekročení definovaného objemu volaných minút prostredníctvom 

webovej aplikácie užívateľom alebo alternatívnou formou, 

g) deklarovanie úrovne pokrytia sieťou mobilných dátových služieb minimálne 85% 

obyvateľstva, 

h) možnosť lokalizácie jednotlivých SIM kariet, 

i) realizovanie objednávok cez email prostredníctvom poverenej osoby, 

j) zabezpečenie okamžitej informovanosti zo strany poskytovateľa v prípade plánovaných, 

ako aj neplánovaných výluk, výpadkov telekomunikačných – mobilných hlasových 

a dátových služieb,  

k) pridelenie obchodného zástupu a zamestnanca na fakturačnom oddelení pre riešenie 

individuálnych potrieb verejného obstarávateľa, 

l) zmena programu za ktorýkoľvek v rámci zmluvy uvedený hlasový alebo dátový paušál na 

ktorúkoľvek SIM kartu resp. mobilný internet bez obmedzenia počtu zmien, 

m) poskytnutie 20 ks „nových neaktivovaných SIM kariet“ ktoré sa budú v prípade potreby 

aktivovať u poskytovateľa na základe poslaného ICCID poskytovateľovi, 

n) zabezpečenie funkčného, stabilného dátového pripojenia (min. 3G/4G) v miestach, na 

ktorých sa nachádzajú meteostanice objednávateľa, zadefinované GPS súradnicami. 

 
Zoznam meteostaníc pre dátové pripojenie 

p.c. Umiestnenie GPS súradnice  p.c. Umiestnenie GPS súradnice 

1 Súľová 48.812222, 20.480556  46 Kaľava 48.939843, 20.862388 

2 Rákoš 48.643056, 21.429167  47 Trhovište 48.700290, 21.813618 

3 Košická Belá 48.785278, 21.125556  48 Kalša 48.615756, 21.522026 

4 Hnilčík 48.875833, 20.545278  49 Koromľa 48.712786, 22.314123 
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5 Štós 48.722222, 20.761944  50 Bežovce 48.635047, 22.157221 

6 Ruský Hrabovec 48.855000, 22.352222  51 Nová Polhora 48.832585, 21.315021 

7 Opiná 48.853333, 21.426389  52 Malá Lodina 48.877902, 21.133942 

8 Slavošovce 48.706389, 20.292500  53 Skároš 48.582204, 21.386083 

9 Poráč 48.876944, 20.721389  54 Štós-Čierna Moldava 48.704205, 20.822513 

10 Kazimír 48.526389, 21.584444  55 Inovce 48.822084, 22.356611 

11 Klokočov 48.809444, 22.028056  56 Ruská 48.527456, 22.139999 

12 Jablonov 48.597222, 20.670833  57 Budkovce 48.640191, 21.930267 

13 Soroška 48.619167, 20.633056  58 Silica 48.557529, 20.503483 

14 Kravany 48.759722, 21.644444  59 Stratená 48.871067, 20.341849 

15 Kojšov 48.830278, 20.992778  60 Mlynky-Palcmanská Maša 48.856546, 20.397243 

16 Betlanovce 48.975278, 20.393889  61 Sp. Štvrtok - Hrabušice 48.990381, 20.435263 

17 Arnutovce 48.974722, 20.490833  62 Uhorná 48.706604, 20.680023 

18 Čierna nad Tisou 48.431944, 22.127500  63 Bindt 48.871279, 20.579010 

19 Mlynky 48.849167, 20.468889  64 Veľaty 48.524090, 21.664798 

20 Rejdová 48.793333, 20.289444  65 Remetské Hámre 48.807705, 22.158173 

21 Rozhanovce 48.748333, 21.344444  66 Pavlovce nad Uhom 48.628207, 22.045652 

22 Zlatá Idka 48.746944, 21.003333  67 Sirník  -  most  Ondava 48.506977, 21.800224 

23 Ardovo 48.523889, 20.410000  68 Bačkov -križovatka III/3652- Albinov 48.733519, 21.652022 

24 Háj 48.634722, 20.850278  69 Dargov-kameňolom 48.735321, 21.546547 

25 Kucany 48.531667, 21.869722  70 Ortaše 48.838897, 21.368069 

26 Bara 48.423333, 21.718333  71 Herľany-Rankovce 48.818044, 21.445854 

27 Krompachy 48.918889, 20.881111  72 Roštársky kopec 48.718001, 20.392251 

28 Vyšný Klátov 48.741667, 21.122222  73 Bretka spojka 48.480731, 20.357909 

29 Obišovce 48.861389, 21.238889  74 Silická Jablonica 48.560949, 20.621472 

30 Sedlo Grajnár 48.857500, 20.514722  75 Stretávka 48.623155, 21.987400 

31 Gočaltovo 48.635833, 20.343611  76 Blatná Polianka 48.692901, 22.108378 

32 Zemplínska Teplica 48.633611, 21.554444  77 Stará Voda 48.808589, 20.678006 

33 Rakovec nad Ondavou 48.767500, 21.782778  78 pod Spišským hradom 48.998250, 20.779261 

34 Dobšinský kopec 48.505556, 20.223889  79 Folkmársky kopec 48.851028, 21.029556 

35 Malý Kamenec 48.356464, 21.782162  80 Beša  48.539232, 21.959335 

36 Perín 48.537006, 21.195831  81 Závadka  48.766229, 22.077227 

37 Strážske 48.875593, 21.840791  82 Vyšné Nemecké 48.666657, 22.257433 

38 Žakarovce 48.876944, 20.932222  83 Jamník -Odorín 48.940533, 20.653488 

39 Dargov 48.730694, 21.589895  84 Teplička nad Hornádom  48.912104, 20.585254 

40 Novosad 48.517537, 21.735183  85 Novosad - Hraň  48.533798, 21.761710 

41 Dvorniky-Včeláre 48.601923, 20.845291  86 nadjazd Trebišov  48.637279, 21.716646 

42 Bôrka 48.629643, 20.760661  87 Veľký Horeš – Malý Horeš 48.394324, 21.926010 

43 
Gemerská Hôrka - 
Licince 

48.545587, 20.340563 
 88 križ. Leles   

48.468014, 22.014843 

44 Brdárka 48.762697, 20.336084  89 Svätuše – Kráľovský Chlmec  48.435924, 21.929263 

45 Závadka 48.863771, 20.614544     

 

o) špecifikácia ďalších služieb a benefitov zo strany uchádzača, ktoré by zabezpečili lepšie a 

výhodnejšie využívanie služieb mobilného operátora,  

p) ďalšie služby nad rámec tejto zmluvy na základe objednávok objednávateľa.  
Alternatívna forma musí byť prístupná 24 hodín denne/7 dní v týždni/365 dní v roku, pomocou 

ktorej bude zabezpečené splnenie požiadavky objednávateľa do 2 hodín od nahlásenia požiadavky 

poskytovateľovi. 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci a aj nad rámec mesačného paušálu všetky 

štandardné služby poskytované mobilnými operátormi a to: 
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- SMS, MMS – v rámci siete VPS, do ostatných mobilných sietí v SR a EÚ, roamingové SMS, 

MMS, 

- prístup na internet bez ďalšieho spoplatňovania po vyčerpaní predplateného objemu dát, 

- ostatné služby v zmysle platného cenníka poskytovateľa zverejneného na webovej stránke 

uchádzača, alebo v písomnej forme. 

4. Poskytovateľ sa zaväzuje bezodplatne poskytovať objednávateľovi doplnkové služby: 

- aktivácia a deaktivácia SIM karty, 

- aktivácia nových SIM kariet do 2 hod. po potvrdení požiadavky poskytovateľa emailom 

alebo telefonicky, 

- elektronický nástroj na kontrolu spotreby podľa užívateľov a skupín, administráciu 

vlastných definovaných limitov a ich vyhodnotenie, export podrobného výpisu hovorov 

(txt, csv formát), podrobný elektronický mesačný odpis faktúry za jednotlivé telefónne 

čísla, 

- poskytnutie elektronického podrobného rozpisu hovorov (obsahujúci najmä volané čísla, 

dĺžku trvania hovoru, počet odoslaných SMS a MMS správ, množstvo využitých dát) v 

elektronickej podobe pre všetky SIM s uvedením mena a priezviska užívateľov jednotlivých 

čísel, 

- možnosť zasielania elektronickej faktúry, 

- možnosť nastavenia limitov v roamingovej prevádzke , 

- aktivácia/deaktivácia roamingu, 

- blokovanie audio-textových čísel, 

- možnosť zmeny taríf pre jednotlivé užívateľské čísla na mesačnej báze, 

- možnosť poskytnutia PIN / PUK kódov, 

- zablokovanie/odblokovanie SIM karty, 

- možnosť výmeny SIM karty (v prípade poškodenia) alebo za inú veľkosť, 

- telefonické asistenčné služby - min. od 6:00 do 22:00, 

- zabezpečovanie dodávania tovaru na požadované pracoviská obstarávateľa vo vlastnej réžii 

mobilného operátora (napr. subdodávateľská služba – kuriérska služba),  

- pridelenie špeciálnych zamestnancov uchádzača (obchodný reprezentant, operátor) na on-

line zabezpečenie mobilných služieb a tovarov, 

- pridelenie špeciálnych zamestnancov uchádzača pre servisnú a technickú podporu, 

5. Poskytovateľ sa zaväzuje za podmienok uvedených v tejto zmluve poskytovať dátové 

služby vrátane doplnkových služieb podľa bodu 4 tohto článku  tejto zmluvy od 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do 15 pracovných dní. 

6. Objednávateľa si vyhradzuje právo zmeniť predmet zmluvy v prípade, že poskytovateľ 

zmení štruktúru poskytovania služieb a nová štruktúra služieb by bola pre objednávateľa 

ekonomicky výhodnejšia. Zmena predmetu zmluvy môže byť realizovaná na základe 

rokovania zmluvných strán o zmluvných podmienkach a výsledkom rokovania bude 

dodatok k uzavretej zmluve. 

7. Objednávateľ si vyhradzuje právo v závislosti od pridelenia finančných prostriedkov 

neodobrať predpokladané služby uvedené v predmete zmluvy. Uvedené skutočnosti sa 

nebudú  považovať za porušenie zmluvných podmienok zo strany objednávateľa a nebudú 

dôvodom na uzatvorenie dodatku tejto zmluvy. 

8. Poskytovateľ sa zaväzuje pri poskytovaní telekomunikačných služieb objednávateľovi 

zabezpečiť komplexnú starostlivosť a najvyššiu kvalitu riešenia požiadaviek 

objednávateľa. Za riadne a včas poskytnuté plnenia je objednávateľ povinný zaplatiť 

poskytovateľovi dohodnutú cenu. 

9. Poskytovateľ sa zaväzuje, že v súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaviaže svojich zamestnancov 

a všetky ďalšie osoby na jeho strane, ktoré sa v rámci plnenia zmluvy u neho alebo u 

objednávateľa oboznámia s osobnými údajmi, povinnosťou mlčanlivosti. Splnenie 
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povinnosti v zmysle predchádzajúcej vety je zhotoviteľ povinný na výzvu objednávateľa 

kedykoľvek hodnoverne preukázať.  

10. Poskytovateľ, ktorý spĺňa definičné znaky partnera verejného sektora a na ktorého sa 

nevzťahujú výnimky zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov má povinnosť zapísať sa do Registra partnerov 

verejného sektora. Povinnosť registrácie v zmysle prvej vety sa vzťahuje aj na prípadného 

subdodávateľa.  

Článok II 

       Subdodávatelia 

 

1. Poskytovateľ môže zabezpečiť realizáciu časti predmetu plnenia prostredníctvom tretích 

osôb. Poskytovateľ pritom zodpovedá objednávateľovi tak, akoby predmet plnenia 

vykonával sám. 

2. Poskytovateľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia ZVO 

upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov. Poskytovateľ sa zaväzuje bezodkladne 

oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených v Prílohe č. 2 tejto 

zmluvy spôsobom podľa tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné 

porušenie zmluvy. 

3. V prípade zámeru poskytovateľa realizovať časť predmetu plnenia prostredníctvom 

subdodávateľa, realizovať nastúpenie nového subdodávateľa, alebo realizovať zmenu 

pôvodného subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 2 zmluvy, je poskytovateľ povinný 

minimálne 5 (päť) pracovných dni vopred predložiť objednávateľovi na schválenie každého 

takého subdodávateľa. Súčasťou požiadavky bude vymedzenie rozsahu služby, ktorá bude 

pre poskytovateľa realizovať subdodávateľ. V prípade, ak poskytovateľ nedodrží vyššie 

uvedený mechanizmus týkajúci sa nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenia 

nového subdodávateľa, objednávateľ je oprávnený nahradenie pôvodného subdodávateľa 

a/alebo nastúpenie nového subdodávateľa neschváliť. V prípade, ak objednávateľ zistí, že 

poskytovateľ využíva subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v prílohe č. 2 zmluvy, tak 

uvedené sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy. Poskytovateľ nie je oprávnený 

bez písomného súhlasu objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy 

na nového subdodávateľa. 

4. Objednávateľ si vyhradzuje právo na posúdenie a schválenie nastúpenia nového 

subdodávateľa, alebo nahradenia pôvodného subdodávateľa novým subdodávateľom. 

5. Dodávateľ je povinný vysporiadať všetky svoje záväzky voči subdodávateľom tak, aby 

mohol objednávateľ riadne užívať predmet plnenia uskutočnený podľa tejto zmluvy. 

 

Článok III 

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

1. Ceny za zriadenie, aktiváciu a využívanie služieb poskytovaných objednávateľovi na 

základe  tejto zmluvy sú dohodnuté zmluvnými stranami podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o 

cenách v platnom znení, podľa výzvy  na predkladanie ponúk a predloženej ponuky. 

Jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 1 sú maximálne a záväzné počas platnosti zmluvy a 

zahŕňajú všetky náklady spojené s poskytovaním služieb. 

2. Cena za poskytnuté služby v rozsahu podľa článku III a predloženej ponuky: 

 

Časť č. 2: Dátové služby 

 

Názov položky 

 
Celková cena za dátové služby v EUR 

(časť č. 2) 
MJ 
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 bez DPH 20% DPH s DPH 

Dátové služby súbor 14 640,00 2 928,00 17 568,00 

 

3. K cene bude poskytovateľ fakturovať DPH v zmysle platných právnych predpisov v čase 

fakturácie. 

4. Cena za predmet zmluvy bude uhradená na základe faktúry. 

5. Za riadne poskytovanie služieb zaplatí objednávateľ poskytovateľovi zmluvnú cenu 

mesačne vyfakturovanú na základe skutočne realizovaných služieb v súlade s prílohami 

tejto zmluvy. Poskytovateľ vystaví pre objednávateľa jednu spoločnú faktúru za všetky 

služby poskytnuté v danom zúčtovacom období. 

6. Poskytovateľ bude zasielať faktúry v elektronickej podobe. Elektronickú faktúru bude 

poskytovateľ zasielať e-mailom na adresu stanovenú kontaktnou osobou objednávateľa. 

7. Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu a tieto údaje: 

- označenie zákazky, 

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, adresa a sídlo, 

- číslo zmluvy, číslo faktúry, 

- deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 

- fakturovanú sumu. 

8. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ 

je povinný vrátiť ju poskytovateľovi na doplnenie alebo prepracovanie. V takom prípade 

lehota splatnosti faktúr začne plynúť až dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

9. Splatnosť faktúry je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. 

10. Úhrada faktúr bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom. 

11. Za deň úhrady sa považuje deň, kedy budú pripísané peňažné prostriedky na účet 

Poskytovateľa. 

12. Objednávateľ je oprávnený realizovať prieskum trhu za účelom zistenia aktuálnej ceny 

služby, za ktorú by bolo možné službu aktuálne poskytnúť na trhu, raz za obdobie 12 

mesiacov počas účinnosti tejto zmluvy. Následne na základe predloženia reálnej cenovej 

ponuky, alebo získania informácií o cenách z iných verejne dostupných zdrojov, 

poskytovateľ pristúpi k spoločnému rokovaniu s objednávateľom o úprave cien 

poskytovaných služieb smerom nadol. Výsledkom rokovania bude dodatok k zmluve 

akceptovaný oboma zmluvnými stranami odrážajúci aktuálne trhové ceny za poskytované 

služby. 

13. V prípade, že poskytovateľ nie je schopný resp. neposkytne požadovanú službu za cenu 

určenú podľa bodu 12 tohto článku, je objednávateľ oprávnený vypovedať túto zmluvu. 

Výpovedná lehota je trojmesačná a začne plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po 

doručení výpovede poskytovateľovi. 

 

Článok IV 

Porušenie zmluvných povinností a jej následky 

 

1. Pri nedodržaní termínu plnenia poskytovateľom, je objednávateľ služby oprávnený účtovať 

poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny služby za každý deň omeškania. 

2. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny je poskytovateľ oprávnený účtovať 

objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň 

omeškania. 
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3. Popri nárokoch ustanovených v tomto článku má poskytovateľ a objednávateľ nárok na 

náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená porušením resp. zanedbaním povinností druhou 

zmluvnou stranou.  

4. Objednávateľ sa zaväzuje prípadné vady služby reklamovať bezodkladne po ich zistení    

v písomnej forme. Reklamáciu možno uplatniť aj elektronickými prostriedkami. 

5. Poskytovateľ sa zaväzuje prípadné reklamácie objednávateľa vybaviť bez zbytočného 

odkladu, najneskôr do 14 kalendárnych dní od doručenia  reklamácie. 

6. V prípade oneskoreného riešenia reklamácií uplatnených zo strany objednávateľa, uhradí 

poskytovateľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20,00 € za každý deň omeškania. 

 

Článok V 

DOBA TRVANIA ZMLUVY 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti 

alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu vo výške zmluvnej ceny podľa článku 

III bodu 2 tejto zmluvy, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr. 

2. Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť tejto zmluvy: 

- dohodou oboch zmluvných strán 

- výpoveďou v 3 - mesačnej výpovednej lehote ktoroukoľvek zo zmluvných strán aj bez 

uvedenia dôvodu, ako aj z dôvodov uvedených v článku III bod 13 tejto zmluvy. 

Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení 

výpovede druhej zmluvnej strane. 

- odstúpením od zmluvy. 

3. V prípade podstatného porušenia zmluvy je odstupujúca strana oprávnená od zmluvy 

odstúpiť, ak to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo 

sa o tomto porušení dozvedela.  

4. Zmluvné strany považujú porušenie zmluvy podľa ust. § 344 Obchodného zákonníka za 

podstatné v týchto prípadoch: 

- nedodržanie zmluvných jednotkových  zmluvných cien podľa článku III bod 2 zmluvy, 

- nedodržanie  požiadaviek podľa článku I bod 2 až 4 tejto zmluvy, 

- porušenie povinností uvedených v článku II zmluvy. 

5. V prípade, že dôjde k porušeniu zmluvných povinností, ktoré zmluvné strany neoznačili 

ako podstatné, platia pre odstúpenie od zmluvy príslušné ustanovenia Obchodného 

zákonníka v platnom znení. 

6. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany 

druhej zmluvnej strane.  

Článok VI 

VYŠŠIA MOC 

 

1. Zmluvné strany sú zbavení zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných 

povinností podľa tejto zmluvy v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku vyššej moci. Pre 

účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré sú nepredvídateľné a príslušné 

zmluvné strany im nemôžu zabrániť napr. prírodné katastrofy, vojna, mobilizácia, štrajk, 

živelné pohromy, povstanie atď. 

2. Ta zmluvná strana, ktorá sa odvolá na vyššiu moc, je povinná toto oznámiť druhej zmluvnej 

strane bezodkladne od vzniku tejto skutočnosti a požiada o úpravu zmluvy vo vzťahu k tej 

časti predmetu plnenia zmluvy, ktorej sa to bude týkať. 

3. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vyššej moci je povinný 

avizovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. 

4. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od 

zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. 
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5. Ak okolnosti vyššej moci netrvajú dlhšie ako 3 mesiace, zmluvné strany sú povinné plniť 

svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, pričom lehota plnenia sa predlžuje o dobu 

trvania vyššej moci. 

 

Článok VII 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvným stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 

Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, 

o ktorých sa dozvedeli pri plnení predmetu tejto zmluvy. Dôvernou informáciou nie je táto 

zmluva a jej prílohy, informácie, ktoré sa bez porušenia tejto zmluvy stali verejne známymi, 

informácie získané oprávnene inak, ako od druhej zmluvnej strany a informácie, ktoré je 

objednávateľ povinný sprístupniť alebo zverejniť podľa zákona o slobodnom prístupe k 

informáciám alebo iné právneho predpisu platného a účinného na území Slovenskej 

republiky. 

3. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť uskutočnené len na základe 

predchádzajúcej dohody oboch zmluvných strán formou očíslovaných písomných 

dodatkov. 

4. Uzavretý dodatok musí byť v súlade s platným Zákonom o verejnom obstarávaní. 

Zhotoviteľ je v prípade potreby povinný požiadať objednávateľa písomne o zmenu zmluvy, 

navrhovanú zmenu riadne zdôvodniť a navrhnúť text zmeny Zmluvy. Objednávateľ posúdi 

navrhovanú zmenu zmluvy a najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo dňa obdŕžania žiadosti 

sa rozhodne, či prijme navrhovanú zmenu zmluvy. Ak je zmena zmluvy spôsobená 

neplnením alebo porušením zmluvy zhotoviteľom, všetky dodatočné výdavky spojené s 

touto zmenou znáša zhotoviteľ. 

5. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany 

previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu. 

6. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia prísl. ustanoveniami 

Obchodného zákonníka. 

7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana 

obdrží po dve (2) vyhotovenia. 

8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 

- Príloha č. 1 - Cenová a technická špecifikácia predmetu zákazky /Časť č. 2 Dátové 

služby/ 

- Príloha č. 2 – Vyhlásenie o subdodávateľoch  

9. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej 

obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne 

podpisujú.  

 

V Košiciach, dňa: 15.06.2021      V ......................., dňa: 15.06.2021 

 

Za objednávateľa:      Za poskytovateľa: 

 

 

____________________________________         ____________________________ 

Správa ciest Košického samosprávneho kraja   Slovak Telekom, a.s. 

doc. Ing. Anton Trišč, PhD. MBA     Ing. Peter Laco 

generálny riaditeľ       



Cenová a technická špecifikácia  Príloha č. 1 zmluvy

Objednávateľ: Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

Predmet zákazky: Potreba zabezpečenia mobilných hlasových a dátových služieb

Poskytovateľ: Slovak Telekom, a.s.

A B C D E F G H I J

H x F x G

1 Dátový paušál 1 pre SIM dátový paušál s min. objemom dát 1 GB ks mesačne 101 48 0,60 2 908,80

dátový paušál pre meteostanice 

pre servisné účely je potrebná aj sms 

komunikácia na daných SIM (rádovo pár 

ks za mesiac)

(po prekročení limitu predplateného objemu 

spomalením toku dát bez ďalšieho 

spoplatnenia)

2 Dátový paušál 2 pre SIM dátový paušál s min. objemom dát 10 GB ks mesačne 45 48 4,30 9 288,00

dátový paušál pre tablety, kamery, 

dochádzkové terminály, NB, routery

(po prekročení limitu predplateného objemu 

spomalením toku dát bez ďalšieho 

spoplatnenia)

3 pevná IP statická verejná IP k dátovému paušálu ks mesačne 10 48 5,00 2 400,00
možnosť aktivácie pevnej verejnej IP adresy 

k dátovým paušálom

4 SMS do siete uchádzača Cena odoslanej SMS do siete uchádzača ks mesačne 30 48 0,03 43,20

cena za SMS účtovaná pre "Dátový paušál 1 

a 2".  Občasná sms komunikácia je potrebná 

pre servisné účely komunikácie so 

zariadeniami.

Sme / nie sme platcami DPH -  nehodiace sa  prečiarknuť 14 640,00

2 928,00

17 568,00

V Bratislave, dňa 31.05.2021

podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu/ov

Poznámka

Celková cena v EUR bez DPH

DPH (20%) v EUR

Celková cena v EUR s DPH

Časť č. 2: Dátové služby

Predpokladaný 

počet 

MJ

Počet 

opakovaní

 Cena za MJ 

v EUR bez 

DPH 

Cena po dobu trvania 

zmluvy v EUR bez DPH

( počet opakovaní x 

predpokladaný počet MJ)

Položka Položka predmetu zákazky Popis MJ Periodicita



Príloha č. 2 zmluvy 

 Vyhlásenie o subdodávateľoch 1 

VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH 

 

Verejný obstarávateľ  Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

Názov predmetu zákazky Potreba zabezpečenia mobilných hlasových a dátových služieb 

Výzva uverejnená VVO. č. 72/2021 zo dňa 22.03.2021 pod značkou 16008 - WYS 

Obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania a IČO 

uchádzača/skupiny dodávateľov 
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 

 

Dolu podpísaný zástupca uchádzača (meno a priezvisko) Ing. Peter Laco týmto čestne vyhlasujem, že pri plnení predmetu zákazky na poskytovanie 

služby s názvom: „Potreba zabezpečenia mobilných hlasových a dátových služieb“, časť č. 2, ktorá bola vyhlásená verejným obstarávateľom 

Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, Slovenská republika, IČO: 35 555 777, vo vestníku 

VO. č. 72/2021 zo dňa 22.03.2021 pod značkou 16008 – WYS: 

- sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zmluvy uskutočníme vlastnými kapacitami 

 

- sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia: 

P.č. 
Obchodný názov 

subdodávateľa 
IČO 

Podiel na 

realizácii 

zákazky v % 

Predmet subdodávky 

Osoba oprávnená konať v mene subdodávateľa ** 

Meno a priezvisko Adresa pobytu 
Dátum 

narodenia 

1.        

        

 

Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a písm. f) zákona č. 343/2015 

Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) a nemôžu u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; 

splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje subdodávateľ len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má 

subdodávateľ plniť. 

 

V Bratislave, dňa: ....................... 

......................................................... 
Ing. Peter Laco 

štatutárneho zástupcu/ 

oprávnenej osoby konať za uchádzača 

 
 nehodiace sa preškrtnúť 

 














