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Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb

v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len
"Obchodný zákonník"), v zmysle § 11 zákona č. 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonom v platnom znení (ďalej len "zákon o VO") a v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o
elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o EK")

uzatvorená medzi:

Mesto Zvolen
sídlo: Námestie Slobody 22, 960 01 Zvolen
IČO: OO 320439
DIČ: 202 133 94 30
IČ DPH: nie je platcom DPH
zastúpené: Ing. Lenka Balkovičová, primátorka mesta
osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:

Ing. Anna Mazánová, poverená zastupovaním prednostu MsÚ Zvolen
technických: Mgr. Silvia Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ Zvolen
bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Zvolen
číslo účtu: 19628-412/0200
IBAN účtu: SK63 0200 0000 000019628412
telefón: 045/5303270, 0907801251
email: shusarikova@zvolen.sk
(ďalej len "Účastník A" v príslušnom gramatickom tvare)

Materská škola
sídlo: Hrnčiarska 2063/2, 96001 Zvolen
IČO: 37957619
DIČ: 2021910946
IČ DPH: nie je platcom DPH
zastúpená: Mgr. Dagmar Korytárová, riaditel'ka
bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Zvolen
číslo účtu: 1942629456/0200
IBAN účtu: SK79 0200 0000 0019 4262 9456
telefón: 0907 843898
email: korytarova@ms.zvolen.sk
(ďalej len "Účastník B" v príslušnom gramatickom tvare)

Materská škola
sídlo: Prachatická 2421/45, 96001 Zvolen
IČO: 37957821
DIČ: 2021910847
IČ DPH: nie je platcom DPH
zastúpená: Mgr. Jana Dančová, riaditel'ka
bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Zvolen
číslo účtu: 1942577553/0200
IBAN účtu: SK04 0200 0000 0019 42577553
telefón: 045/5360087, 0905864026
email: dancova@ms.zvolen.sk
(ďalej len "Účastník C" v príslušnom gramatickom tvare)

Základná škola
sídlo: P. Jilemnického 1813/1, 96001 Zvolen
IČO: 37888528
DIČ: 2021668660
IČ DPH: nie je platcom DPH
zastúpená: Mgr. Anna Cúttová, riaditel'ka
bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Zvolen
číslo účtu: 1634444054/0200
IBAN účtu: SK31 02000000001634444054
telefón: 045/5330932, 0907844704
email: riaditel@1zszv.sk
(ďalej len "Účastník O" v príslušnom gramatickom tvare)
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Základná škola
sídlo: Hrnčiarska 2119/1,96001 Zvolen
IČO: 37888412
DIČ: 2021677746
IČ DPH: nie je platcom DPH
zastúpená: Mgr. Eva Balážová, riaditel'ka
bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Zvolen
číslo účtu: 4231412/0200
IBAN účtu: SK52 0200 0000 0000 04231412
telefón: 045/5326010, 0918967832
email: riaditel@5zszv.edu.sk
(ďalej len "Účastník E" v príslušnom gramatickom tvare)

Základná škola
sídlo: M. Rázusa 1672/3, 96001 Zvolen
IČO: 37888421
DIČ: 2021668572
IČ DPH: nie je platcom DPH
zastúpená: Mgr. Ondrej Kanka, riaditeľ
bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Zvolen
číslo účtu: 8136412/0200
IBAN účtu: SK75 0200 0000 0000 0813 6412
telefón: 045/5360574,0907871828
email: 6zs@centrum.sk
(ďalej len "Účastník F" v príslušnom gramatickom tvare)

a

Orange Slovensko, a.s.
Sídlo: Metodova 8, 821 08 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Pavol Lančarič, PhD., generálny riaditel', na základe plnej moci
IČO: 35697270
DIČ: 2020310578
IČ DPH: SK2020310578
zastúpený: Ing. Pavol Lančarič, PhD., generálny riaditeľ, na základe plnej moci
registrovaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1., oddiel: Sa, vložka číslo: 1142/B
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
číslo účtu: 2628005850/1100
IBAN účtu: SK29 11000000002628005850
telefón: +421905014317
e-mail: jam.puskar@orange.com
(ďalej len "Podnik" v príslušnom gramatickom tvare)

1. Preambula

Účastník A, ako centrálna obstarávacia organizácia na zabezpečenie predmetu tejto Rámcovej dohody,
použil postup verejného obstarávania - podlimitnú zákazku na poskytnutie služieb "Mobilné
telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia" v zmysle zákona o VO

2. Predmet dohody

2.1. Podnik sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto Rámcovej dohode poskytne Účastníkom
elektronické komunikačné služby (ďalej len "služby") popísané v Prílohe č.1 - Špecifikácia predmetu
dohody (ďalej len "Príloha č.1 "), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Rámcovej dohody.

2.2. Podnik sa zaväzuje, že na základe písomných objednávok dodá Účastníkom mobilné
telekomunikačné zariadenia podľa aktuálnej ponuky akciových mobilných telefónov za cenových
podmienok uvedených v Prílohe Č. 1. Presná špecifikácia jednotlivých mobilných telekomunikačných
zariadení, počty kusov, miesto dodania, lehota dodania a ostatné podmienky budú uvedené
v objednávkach Účastníkov.

2.3 Účastníci sa zaväzujú za riadne poskytnuté služby podľa Prílohy Č. 1 a za tovar dodaný na základe
objednávok podl'a bodu 2.3. Podniku riadne a včas zaplatiť dohodnutú cenu podl'a Článku 4. tejto
Rámcovej dohody.
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2.4 Účastníci sa zaväzujú poskytnúť Podniku všetku súčinnosť potrebnú pre zriadenie a poskytovanie
virtuálnej privátnej siete (ďalej len "VPS) a pre poskytovanie služieb.

3. Miesto plnenia predmetu dohody

3.1 Miestom poskytovania služieb sú sídla jednotlivých Účastníkov tak, ako sú identifikované v úvode tejto
Rámcovej dohody.

3.2 Miestom dodania tovarov, ak v písomných objednávkach nie je uvedené inak, sú sídla jednotlivých
Účastníkov tak, ako sú identifikované v úvode tejto Rámcovej dohody.

4. Cena

4.1 Ceny služieb boli určená na základe výsledku verejného obstarávania podlimitnej zákazky "Mobilné
telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia".

4.2 Ceny služieb sú uvedené v Prílohe Č. 2 - Cena predmetu dohody (ďalej len "Príloha Č. 2"), ktorá tvorí
neoddelitel'nú súčasť tejto Rámcovej dohody.

4.3 Ceny uvedené v Prílohe Č. 2 tejto Rámcovej dohody sú ceny maximálne, ktoré nie je možné prekročiť
a vzťahujú sa na všetky ďalšie zmluvy o poskytnutí elektronických komunikačných služieb (ďalej len
"Čiastkové zmluvy") uzatvorené na základe tejto Rámcovej dohody medzi Účastníkmi a Podnikom.

5. Podmienky a spôsob uzatvárania Čiastkových zmlúv

5.1. Podnik poskytne služby podl'a Prílohy Č. 1 na základe Čiastkových zmlúv, ktoré Podnik uzatvorí
samostatne s každým Účastníkom.

5.2. Podnik sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní, po nadobudnutí účinnosti tejto
Rámcovej dohody, predložiť Účastníkom návrhy Čiastkových zmlúv vyhotovených v štyroch
rovnopisoch.

5.3. Účastník najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa obdržania návrhu vráti Podniku dva rovnopisy
potvrdenej Čiastkovej zmluvy. Dva rovnopisy si ponechá Účastník.

5.4. Čiastková zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
nadobudne dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle Účastníka.

5.5. Účastníci a Podnik sa v budúcnosti môžu dohodnúť na ďalších podrobnostiach procesu uzatvárania
Čiastkových zmlúv.

6. Rámcové podmienky

6.1. Účastníci neposkytnú Podniku preddavok, ani zálohovú platbu na plnenie Čiastkových zmlúv.
6.2. Platby za poskytnuté služby a tovary budú Účastníkmi uhrádzané na základe vyúčtovania Podniku

formou faktúr, ktoré musia obsahovať obvyklé náležitosti daňového dokladu a budú splatné do 30 dní
odo dňa doručenia účastníkom. Faktúry budú rozúčtované a vystavené na jednotlivých Účastníkov,
tak ako sú identifikovaní v úvode tejto Rámcovej dohody. Faktúry za poskytnuté služby budú doručené
Účastníkom do 7 pracovných dní po ukončení príslušného kalendárneho mesiaca.

6.3. V prípade že faktúra nebude obsahovať náležitosti podl'a všeobecne záväzných predpisov, majú
Účastníci právo vrátiť faktúru Podniku na prepracovanie. V takom prípade začne lehota splatnosti
faktúry plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.

6.4. Podnik je oprávnený uplatňovať si u Účastníka zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z neuhradenej
fakturovanej čiastky za každý deň omeškania, ak je Účastník v omeškaní s úhradou faktúry v zmysle
bodu 6.2.

6.5. Účastník je oprávnený uplatňovať si u Podniku zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z čiastky fakturovanej
Podnikom v predošlom kalendárnom mesiaci, za každý deň omeškania, ak je podnik v omeškaní
s poskytovaním služby.

6.6. Zaplatenie zmluvnej pokuty podl'a bodov 6.4 a 6.5 nevylučuje povinnosť Účastníka resp. povinnosť
Podniku uhradiť druhej zmluvnej strane škodu v plnej výške, ktorá jej vznikla nesplnením záväzkov,
ktoré pre Účastníka resp. pre Podnik vyplývajú z Čiastkovej zmluvy.

6.7. Náhrada vzniknutej škody sa spravuje ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
6.8. Účastníci musia využívať služby Podniku tak, že neumožnia ich zneužívanie tým:

6.8.1 že Účastník použije služby, alebo umožní inej osobe využívať služby poskytované Podnikom na
vytvorenie možnosti, podporu alebo zapojenie sa do akejkol'vek nezákonnej, alebo nevhodnej
aktivity, najmä však na prenos urážlivej a obťažujúcej komunikácie, na šírenie poplašnej správy,
výhražného anonymného volania a pod.

6.8.2 že Účastník využije služby, umožní využiť služby, alebo sprostredkuje poskytovanie služieb
tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu Podniku.
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6.8.3 že Účastník bude využívať služby, alebo umožní využívať služby v zariadení urnoznujucorn
prepojenie mobilnej siete Podniku s inou sieťou elektronickej komunikácie (napr. v GSM bráne)
za účelom prepojenia týchto sietí.

6.9 Účastník môže jednostranne odstúpiť od Čiastkovej zmluvy v prípade, že Podnik bude vlastným
zavinením v omeškaní s plnením tejto dohody o viac ako tridsať kalendárnych dní, alebo ak podnik
preukázateľne a zavinene nedodá služby v rozsahu, kvalite a cene dohodnutých v tejto Rámcovej
dohode napriek tomu, že ho Účastník písomne na porušenie povinností upozornil a márne uplynula
lehota na nápravu poskytnutá Podniku zo strany Účastníka, ktorá nesmie byť kratšia ako desať
kalendárnych dní. Takéto odstúpenie nemá vplyv na povinnosť Podniku zaplatiť Účastníkovi zmluvnú
pokutu z omeškania plnenia podľa bodu 6.5 a škodu v plnej výške, ktorá Účastníkovi vznikne
nesplnením si záväzkov Podniku.

6.10 Podnik môže jednostranne odstúpiť od Čiastkovej zmluvy v prípade, že Účastník bude v omeškaní
s uhradením faktúry za služby poskytnuté Podnikom o viac ako tridsať kalendárnych dní, alebo
v prípade, že sa Účastník preukázatel'ne dopúšťa zneužívania poskytovaných služieb spôsobom
uvedeným v bode 6.8 napriek tomu, že ho Podnik písomne na zneužívanie služieb upozornil a márne
uplynula lehota na nápravu poskytnutá Účastníkovi zo strany Podniku, ktorá nesmie byť kratšia ako
desať kalendárnych dní. Takéto odstúpenie nemá vplyv na povinnosť Účastníka zaplatiť Podniku
zmluvnú pokutu z omeškania plnenia podl'a bodu 6.4 a škodu v plnej výške, ktorá Podniku vznikne
nesplnením si záväzkov Účastníka.

6.11 Odstúpenie od Čiastkovej zmluvy podl'a bodov 6.9 a 6.10 nadobudne účinnosť dňom doručenia
odstúpenia druhej strane, ak v odstúpení nebude uvedená iná, neskoršia lehota.

6.12 Odstúpením od Čiastkovej zmluvy podl'a bodu 6.10 Podnik nie je oprávnený ukončiť Čiastkové
zmluvy s ostatnými Účastníkmi.

7. Trvanie dohody a možnosti jej ukončenia

7.1 Táto Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, dvadsaťštyri mesiacov odo dňa nadobudnutia jej
účinnosti.

7.2 Čiastkové zmluvy uzatvorené na základe tejto Rámcovej dohody možno uzatvárať najdlhšie na dobu
platnosti tejto Rámcovej dohody. Zánikom tejto Rámcovej dohody zaniká aj platnosť jednotlivých
Čiastkových zmlúv.

7.3 Počas platnosti tejto Rámcovej dohody môžu byť v prípade potreby ktoréhokol'vek Účastníka uzavreté
s Podnikom dodatky k už uzatvoreným Čiastkovým zmluvám, napr. v prípade potreby rozšíriť predmet
služby o ďalšie SIM karty, alebo v prípade zmeny VPS Balíka. Uzatvorením prípadných dodatkov
nesmie dôjsť k zmene jednotkových cien podl'a Prílohy Č. 2.

7.4 Rámcovú dohodu je možné ukončiť ešte pred uplynutím doby podl'a bodu 7.1 písomnou dohodou
podpísanou oprávnenými osobami všetkých Účastníkov a Podniku. V písomnej dohode o ukončení
tejto Rámcovej dohody sa uvedie deň, ku ktorému skončí jej platnosť a účinnosť.

8. Ostatné ustanovenia

8.1 Neoddelitel'nou súčasťou tejto Rámcovej dohody je Príloha Č. 3 - Všeobecné obchodné podmienky
Podniku.

8.2 Všeobecné obchodné podmienky Podniku, ako aj Čiastkové zmluvy, dodatky k čiastkovým zmluvám a
objednávky uzavreté na základe tejto Rámcovej dohody, nemôžu byť v rozpore s ustanoveniami tejto
Rámcovej dohody. V prípade ich rozporu majú prednosť ustanovenia tejto Rámcovej dohody.

8.3 Podnik sa zaväzuje, že počas platnosti tejto Rámcovej dohody bude vykonávať správu a údržbu
všetkých technických zariadení nevyhnutných na poskytovanie VPS na vlastné náklady. Podnik sa
zaväzuje vykonávať záručný servis dodaných mobilných telefónov. V prípade záručnej opravy, ktorá
bude trvať dlhšie ako 5 pracovných dní, sa podnik zaväzuje po dobu opravy poskytnúť účastníkovi
náhradný mobilný telefón porovnatel'ného typu.

8.4 Podnik sa zaväzuje bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto Rámcovej dohody, najneskôr do
desať pracovných dní, zriadiť pre účastníkov VPS a zaradiť do nej všetky SIM karty registrované na
účastníkov, a to bez prerušenia funkčnosti existujúcich poskytovaných telekomunikačných služieb.
Poplatky za prenos telefónnych čísel znáša podnik na vlastné náklady.

8.5 Podnik sa zaväzuje v lehote do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Rámcovej
dohody refundovať účastníkom pokuty za predčasné ukončenie zmlúv s viazanosťou na poskytovanie
mobilných telekomunikačných služieb a za poskytnutie akciových dotovaných mobilných telefónov u
súčasného mobilného operátora. Výška záväzkov a zmluvnej pokuty za predčasné ukončenie je
špecifikovaná v Prílohe Č. 1.

8.6 Podnik berie na vedomie povinnosť Účastníkov zverejniť túto Rámcovú dohodu, Čiastkové zmluvy ako
aj jednotlivé faktúry súvisiace s ich plnením na svojich webových sídlach.

Rámcová dohoda o poskytovani elektronických komunikačných služieb 4



9. Záverečné ustanovenia

9.1 Jednotlivé ustanovenia tejto Rámcovej dohody môžu byť menené, doplňané, alebo rušené iba
písomnou formou, po vzájomnej dohode všetkých Účastníkov a Podniku, formou číslovaných
dodatkov podpísaných oprávnenými osobami všetkých Účastníkov a Podniku.

9.2 Názvy článkov uvedené v tejto Rámcovej dohode majú len informatívny charakter, slúžia len pre lepšiu
prehľadnosť a orientáciu a nijako neovplyvňujú výklad textu v nich uvedeného.

9.3 Práva a povinnosti strán dohody, vyplývajúce z tejto Rámcovej dohody, prechádzajú v celom rozsahu
na ich právnych nástupcov.

9.4 Ostatné práva neupravené touto Rámcovou dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka, zákona o EK a ostatnými, všeobecne záväznými právnymi predpismi
Slovenskej republiky.

9.5 Účastníci a Podnik sa zaväzujú, že všetky spory vzniknuté počas trvania tejto Rámcovej dohody budú
riešiť v dobrej viere jednaním o dohode. Ak k dohode nedôjde, budú spory postúpené na rozhodnutie
vecne a miestne príslušnému súdu.

9.6 V prípade, ak bude podl'a tejto Rámcovej dohody potrebné doručovať Účastníkovi, alebo Podniku,
akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu uvedenú v úvode tejto Rámcovej
dohody, pokial' nie je zmena adresy písomne oznámená strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade,
ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, Účastníci aj Podnik sa dohodli, že
účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky strane, ktorá zásielku doručuje.

9.7 Táto Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania všetkými Účastníkmi a Podnikom a
nadobúda účinnosť v zmysle § 47a ods. 1. Občianskeho zákonníka Č. 40/1964 Zb. v znení neskorších
predpisov, t.j. dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle posledného Účastníka.

9.8 Táto Rámcová dohoda je vyhotovená v siedmych rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu.
Každý Účastník a Podnik obdržia po jednom rovnopise.

9.9 Všetci Účastníci a Podnik vyhlasujú, že si túto Rámcovú dohodu riadne prečítali, jej obsahu vrátane
odkazov na právne normy porozumeli, uzatvárajú ju na základe slobodne a vážne prejavenej vôle,
neuzatvárajú ju v tiesni či za inak nevýhodných podmienok, a na znak svojho súhlasu, byť touto
Rámcovou dohodou viazané, vedomé si práva povinností, ktoré z tejto Rámcovej dohody vyplývajú, ju
podpisujú.

3 O. 07. 2015
Vo Zvolene dňa .
za Mesto Zvolen:

21 07. 10'15
Vo Zvolene dňa .
za MŠ Hrnčiarska:

I
\0 Z J?~.,"(fJ"-;,;, Materská škola

Hrnčiarska 2063/2
960 01 Z'lOlF 1

Ing. Lenka Balkovičová
primátorka mesta

............................ /: -c= ~. _

Mgr. Dagmar Korytárová
riaditel'ka MŠ

'i 1 07 1015
Vo Zvolene dňa L.. : .' .

za MŠ Prachatická :

v 28. 07. 20'15
Vo Zvolene dna .
za ZŠ Jilemnického 1 :

MATERSKÁ ŠKOLA
Prachatlcká <45

ZVOLiN /'

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
P. Jilemnického 1813/1

960 01 ZVOLEN CI>

............. .<t
Mgr. JanaUancava
riaditel'ka MŠ

....... ~.~! ~ .

Mgr. Anna Cúttová
riaditel'ka ZŠ
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2 7. 07, 20'15
Vo Zvolene dňa .
za ZŠ Hrnčiarska:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Hrnčiarska 2119/1

96)'01 ZVOÉEN
/7.

····~·rf.·························~
Mgr. fiNa Balážová
riaditeľka ZŠ

V Bratislave dňa ...1.!...~~~:..~.~~.~.....
za Orange Slovensko, a.s .

...........I. .f Y..............•.....••

Ing. Pavol Lančarič, PhD.
generálny riaditel'

"i 8 07 10"\5
Vo Zvolene dňa ~ : :.~ .
za ZŠ Rázusa :

Z61dadn6 JkoIa
M. l6zulCl 1612/3, lw\en

•t •

··············-:-:-:-:·r····:································
Mgr. Ondrej anka
riaditeľ ZŠ
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Príloha Č. 1
Špecifikácia predmetu Rámcovej dohody

1. Predmetom Rámcovej dohody je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných
mobilných telekomunikačných služieb podniku prostredníctvom virtuálnej privátnej siete (ďalej VPS), t.j.
vytvorenie vnútropodnikovej siete pre hlasové SIM karty účastníkov, pripojenie účastníkov do verejnej
mobilnej a fixnej telefónnej siete, doplnkové verejné telekomunikačné služby a dodávka mobilných
telekomunikačných zariadení pre Mesto Zvolen a školské a predškolské zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Zvolen podľa nasledovného:

- Materská škola, Hrnčiarska 2063/2, 96001 Zvolen, IČO: 37957619
- Materská škola, Prachatická 2421/45, 96001 Zvolen, IČO: 37957821
- Základná škola, P. Jilemnického 1813/1, 96001 Zvolen, IČO: 37888528
- Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen, IČO: 37888412
- Základná škola, M. Rázusa 1672/3, 96001 Zvolen, IČO: 37888421.

2. Opis predmetu Rámcovej dohody:

2.1 Zriadenie a aktivácia virtuálnej privátnej siete (ďalej len VPS).
Jednotlivým účastníkom bude umožnené on-line manažovania VPS siete svojím zamestnancom.

2.2 Mobilné hlasové služby.
2.2.1 VPS Balík 1 - ktorý v mesačnej paušálnej platbe bude obsahovať nasledovné služby:

- poplatok za SIM zaradenú do VPS,
- neobmedzené volania v rámci VPS,
- služba CUP,
- zaslanie SMS správy o zmeškaných hovoroch v prípade nedostupnosti siete alebo

vypnutého mobilného telefónu.

2.2.2 VPS Balík 2 - ktorý v mesačnej paušálnej platbe bude obsahovať nasledovné služby:
- poplatok za SIM zaradenú do VPS,
- neobmedzené volania v rámci VPS,
- neobmedzené volania do siete poskytovateľa služieb,
- neobmedzené volania do fixných sietí v SR,
- služba CUP,
- zaslanie SMS správy o zmeškaných hovoroch v prípade nedostupnosti siete alebo

vypnutého mobilného telefónu.

2.2.3 VPS Balík 3 - ktorý v mesačnej paušálnej platbe bude obsahovať nasledovné služby:
- poplatok za SIM zaradenú do VPS,
- neobmedzené volania v rámci VPS,
- neobmedzené volania do všetkých mobilných aj fixných sietí v SR,
- služba CUP,
- zaslanie SMS správy o zmeškaných hovoroch v prípade nedostupnosti siete alebo

vypnutého mobilného telefónu.

2.2.4 VPS Balík 4 - ktorý v mesačnej paušálnej platbe bude obsahovať nasledovné služby:
- poplatok za SIM zaradenú do VPS,
- neobmedzené volania v rámci VPS,
- neobmedzené volania do všetkých mobilných aj fixných sietí v SR,
- internet v mobilnom telefóne s minimálnym predplateným objemom dát 2 GB/SIM/mesiac

pri štandardnej rýchlosti, následne sa zníži prenosová rýchlosť,
- služba CUP,
- zaslanie SMS správy o zmeškaných hovoroch v prípade nedostupnosti siete alebo

vypnutého mobilného telefónu.

2.2.5 VPS Balík 5 - ktorý v mesačnej paušálnej platbe bude obsahovať nasledovné služby:
- poplatok za SIM zaradenú do VPS,
- neobmedzené volania v rámci VPS,
- volania do všetkých mobilných aj fixných sietí v SR bez predplatených minút,
- zasielanie SMS do všetkých mobilných sietí v SR bez objemu predplatených SMS,
- služba CUP,
- zaslanie SMS správy o zmeškaných hovoroch v prípade nedostupnosti siete alebo

vypnutého mobilného telefónu.
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K mobilným hlasovým službám bude zabezpečené:
- zachovanie súčasných mobilných telefónnych čísiel,

poplatky za prenos telefónnych čísiel znáša podnik podl'a štandardného cenníka mobilného
operátora, ktorý poskytoval služby účastníkom pred uzatvorením tejto Rámcovej dohody,
podnik refunduje účastníkom pokutu za predčasné ukončenie zmlúv s viazanosťou na
poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb a za poskytnutie akciových dotovaných
mobilných telefónov u mobilného operátora, ktorý poskytoval služby účastníkom pred
uzatvorením tejto Rámcovej dohody a to najneskôr do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia
účinnosti Rámcovej dohody,
výmena SIM karty, zriadenie novej SIM karty, zaradenie SIM karty do VPS,
poskytnutie PIN a PUK kódov,
možnosť zmeny VPS Balíka (paušálu) pre ktorúkoľvek SIM kartu za podmienok stanovených
Všeobecnými obchodnými podmienkami podniku,
blokovanie audiotextových čísiel,
prístup k emailom, kalendáru, poznámkam,
umožnenie blokovania hovorov, presmerovania hovorov a konferenčných hovorov,
iné doplnkové služby podl'a aktuálnej ponuky podniku,
zabezpečenie bezplatnej infolinky,
telefonické asistenčné služby,
elektronický nástroj na kontrolu spotreby jednotlivých užívatel'ov,
pridelenie obchodného zástupcu podniku a zamestnanca podniku na fakturačnom oddelení,
súhrnná fakturácia pre všetky telefónne čísla a všetky služby v listinnej podobe, súhrnná faktúra
bude obsahovať aj podrobný rozpis hovorov a správ za fakturačné obdobie na jednotlivé
telefóne čísla,
zabezpečenie okamžitej informovanosti zo strany podniku v prípade plánovaných, ako aj
neplánovaných výluk a výpadkov telekomunikačných mobilných služieb,
sekundová tarifikácia od prvej sekundy,
volania v roamingu - prichádzajúci roamingový hovor v EÚ so sekundovou tarifikáciou od prvej
sekundy, odchádzajúci roamingový hovor v EÚ, roamingové SMS.

2.3 Mobilné telekomunikačné zariadenia.
- k hlasovým SIM kartám podnik zabezpečí dodávku akciových mobilných telefónov podl'a svojej

aktuálnej ponuky s viazanosťou na 24 mesiacov,
k VPS Balíkom 1, 2, 3 a 5 budú ponúknuté najmenej dva typy mobilných telefónov od rôznych
výrobcov, medzi ponúknutými mobilnými telefónmi bude vždy typ tlačítkový aj typ dotykový,
k VPS Balíku 4 budú ponúknuté najmenej dva typy dotykových telefónov od rôznych výrobcov,
displej min. 4,7 ", operačný systém min. Android 4.2 alebo iOS 8, prevádzkové frekvencie GSM
900/ 1800 MHz, WCDMA 2100 Mhz, podpora GPRS/EDGE/UMTS/HSPDAlHSUPA, e-mailový
klient, WiFi, Bluetooth min. 2.0, GPS, zabudovaný fotoaparát min. 8 MPix,
cenová ponuka mobilných telefónov bude pre všetky kusy buď s pevnou cenou 1 Eur s DPH za
kus, alebo s dotáciou poskytovateľa služieb 120 Eur za kus,
zmluvná pokuta za nedodržanie viazanosti vyplývajúcej z kúpy dotovaných mobilných telefónov
bude vypočítaná ako príslušné % z ceny konkrétnych typov mobilných telefónov uvedenej v deň
kúpy v neakciovom štandardnom cenníku podniku a nesmie presiahnuť túto cenu, zmluvná
pokuta musí mať degresívny alikvotný vývoj od 100% v prvý deň viazanosti do 0% v posledný
deň viazanosti,
mobilné telefóny musia byť dodané ako nové tovary v originálnom balení s príslušenstvom,
mobilné telefóny nesmú byť blokované na žiadnu sieť mobilného operátora,
k dodaným mobilným telefónom bude poskytnutý záručný servis, prípadne výmena mobilných
telefónov a bude pridelený zamestnanec podniku služieb pre servisnú a technickú podporu.

3. Rozsah mobilných telekomunikačných služieb:

- VPS Balík 1 5 ks (5 ks mestská polícia)
- VPS Balík 2 4 ks (1 ks MŠ Hrnčiarska, 1 ks MŠ Prachatická, 1 ks ZŠ P. Jilemnického,

1 ks ZŠ M. Rázusa)
(43 ks MsÚ, 3 ks ZŠ Hrnčiarska)
(4 ks MsÚ - primátorka, viceprimátor, hovorcovia)
(1 ks ZŠ Hrnčiarska)

- VPS Balík 3
- VPS Balík 4
- VPS Balík 5

46 ks
4 ks
1 ks
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Príloha č. 2
Cena predmetu Rámcovej dohody

p.č. Popis položky Merná jednotka Jednotková cena *
Eur

1. Mesačná platba za SIM kartu zaradenú do VPS ks 0,5975 €

2. Mesačná paušálna platba za VPS Balík 1 ks 2,7086 €
neobmedzené volania v rámci VPS

3.
Mesačná paušálna platba za VPS Balík 2

18,1238€neobmedzené volania v rámci VPS, neobmedzené volania do siete uchádzača, ks
neobmedzené volania do fixných sieti v SR

Mesačná paušálna platba za VPS Balík 3
26,6760 €4. neobmedzené volania v rámci VPS, neobmedzené volania do všetkých mobilných a ks

fixných sieti v SR

Mesačná paušálna platba za VPS Balík 4
5. neobmedzené volania v rámci VPS, neobmedzené volania do všetkých mobilných a ks 33,6690 €

fixných sieti v SR, internet v mobilnom telefóne s min. pred plateným objemom dát 2
GB/SIM/mesiac

Mesačná paušálna platba za VPS Balík 5
6. neobmedzené volania v rámci VPS, neobmedzené volania do všetkých mobilných a ks 31,5690 €

fixných sieti v SR bez predplatených minút, zasielanie SMS do všetkých sieti v SR
bez predplatených SMS

7. Jednorázový poplatok za zriadenie a aktiváciu VPS ks 0,0800 €

8. Volania do mobilnej siete uchádzača v silnej prevádzke minúta 0,0906 €

9. Volania do mobilnej siete uchádzača v slabej prevádzke minúta 0,0906 €

10. Volania do ostatných mobilných sietí v SR v silnej prevádzke minúta 0,1175 €

11. Volania do ostatných mobilných sietí v SR v slabej prevádzke minúta O,1175€

12. Volania do fixných sietí v SR v silnej prevádzke minúta 0,0518 €

13. Volania do fixných sietí v SR v slabej prevádzke minúta 0,0518 €

14. SMS do mobilnej siete uchádzača ks 0,1000 €

15. SMS do ostatných mobilných sietí v SR ks 0,1000 €

* Jednotkové ceny sú uvedené ako ceny konečné vrátane DPH .

........~ r. ~ .
Ing. Pavol Lančarič, PhD.
generálny riaditel'

Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb 9


