Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201814317_Z
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Fakultná nemocnica Trnava
A. Žarnova 11, 91775 Trnava, Slovenská republika
00610381
2021191084
SK 2021191084
SK 5481800000007000281238
421 335938149

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Orange Slovensko, a.s.

Sídlo:

Metodova 8, 82108 Bratislava , Slovenská republika

IČO:

35697270

DIČ:

2020310578

IČ DPH:
Číslo účtu:

SK0611000000002623005720

Telefón:

+421905618724

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Mobilné hlasové a dátové služby

Kľúčové slová:

telekomunikačné služby, telefónne služby

CPV:

64212000-5 - Mobilné telefónne služby

Druh/y:

Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Odvoz a likvidácia odpadov

Funkcia
Poskytovanie a prevádzkovanie mobilných telekomunikačných služieb (hlasové služby, internetové služby, doplnkové služby)
Technické vlastnosti

Jednotka

PRODUKT 1 - paušál do mobilu

ks

8

PRODUKT 2 - paušál do mobilu

ks

18

PRODUKT 3 - paušál do mobilu

ks

49

PRODUKT 4 – mobilné internetové pripojenie

ks

3

PRODUKT 5 – SMS alarm

ks

3

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

PRODUKT 1: paušál do mobilu v počte 8
kusovNeobmedzené volania do všetkých mobilných a
pevných sietí v rámci volaní SR, v roamingu EÚ a zo
SR do EÚ, neobmedzené SMS, MMS v rámci všetkých
sietí SR a v rámci roamingu EÚ, internet v mobile min. 4
GB.

áno
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Minimum

Maximum

Presne

PRODUKT 2: paušál do mobilu v počte 18
kusovNeobmedzené volania do všetkých mobilných a
pevných sietí v rámci SR a v roamingu EÚ,
neobmedzené SMS, MMS v rámci všetkých sietí SR a v
roamingu EÚ, internet v mobile min. 4 GB.

áno

PRODUKT 3: paušál do mobilu v počte 49
kusovNeobmedzené volania v rámci vnútropodnikovej
siete.

áno

PRODUKT 4: mobilné internetové pripojenie v počte 3
kusyNeobmedzené mobilné internetové pripojenie min. 4
GB

áno

PRODUKT 5: SMS alarm pripojenie v počte 3 kusy
SMS alarm neobmedzené

áno

Budget na nákup hardweru v neurčenej výške

áno

Úroveň pokrytia sieťou mobilných hlasových služieb
minimálne 95% územia SR

áno

Úroveň pokrytia sieťou mobilných dátových služieb a
Internetu minimálne 70% územia SRtechnológiou
minimálne 4G

áno

Fakturácia mesačne

áno

Aktivácia a výmena SIM karty pri strate, poškodení,
zdarma

áno

Záručný servis mobilných telefónov

áno

Služba odkazová schránka, zdarma

áno

Poskytnutie PUK a PIN kódu, zdarma

áno

Zmena telefónneho čísla, zdarma

áno

CLIP, CLIR, Roaming; ponechanie vybraných
existujúcich, zdarmatelefónnych čísel s aktívnou
hlasovou službou, nulové poplatky zaprenos telefónneho
čísla v prípade zmeny operátora, bezodplatnáaktivácia
nových SIM kariet a TWIN SIM kariet,
nulovýmanipulačný poplatok

áno

Zmena programu služieb častejšie ako 2x ročne, zdarma

áno

Úspešný uchádzač bude poskytovať verejnému
obstarávateľovi dotáciu na nákup mobilných telefónov.
Pri nákupe mobilných telefónov sa bude vychádzať z
aktuálneho cenníka poskytovateľa.

áno, min. výška dotácie 2083,33 Eur bez DPH

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Pre prenos čísiel SIM kariet obstarávateľa do siete úspešného uchádzača, bude v prípade potreby využitá prenositeľnosť
čísla.
Po dobu platnosti a účinnosti tejto Dohody doobjednať si ďalšie SIM karty a mobilné pripojenia do internetu podľa aktuálnych
potrieb Účastníka a za rovnakých zmluvných podmienok.
Vrátane dodania na miesto plnenia.
Nevylučuje sa navýšenie počtu SIM kariet, ktoré nebude obsiahnuté do cenovej kalkulácie.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet po jednotlivých programoch do 5 dní od uzavretia zmluvy.
Objednávateľ požaduje dodanie všetkých mobilných telefónov odblokovaných.
Objednávateľ požaduje servisnú službu od poskytovateľa, priamu starostlivosť o klienta - pridelenie obchodného zástupcu.
Objednávateľ pravidelne mesačne uhradí oprávnene účtovanú sumu do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry
výhradne prevodným príkazom prostredníctvom finančného ústavu objednávateľa na číslo účtu dodávateľa. Za deň úhrady sa
považuje dátum odpísania platnej sumy z účtu objednávateľa.
Zariadenie a jeho príslušenstvo musí byť nové, nepoužité. Originálny tovar zabalený v originálnych obaloch od výrobcov
zariadení požadovaných značiek, spĺňajúci všetky znaky originálneho balenia daného výrobcu, neporušené, nepoškodené.
Rok výroby nie starší ako 2017.
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Objednávateľ je oprávnený pri dodávke všetko skontrolovať a v prípade tovaru rozdielnej technickej špecifikácie ako bola
objednávateľom zadaná, použitého tovaru, nie nového tovaru, v neoriginálnom balení alebo nekompletnej zásielky, neprevziať
zásielku.
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH.
Súčasťou dodávky tovaru bude aj dodací list.
Faktúru doručiť na miesto plnenia.
Bezplatné poskytnutie autorizovaného záručného servisu počas trvania záručnej doby tovaru.
Vykonávanie záručného a mimozáručného servisu tovaru odborne kvalifikovanými osobami.
Zmluvné strany sa dohodli, že svoje vzájomné pohľadávky nepostúpia a ani s nimi nebudú inak obchodovať s treťou stranou
bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností postúpenie
pohľadávky bez písomného súhlasu druhej strany spôsobuje neplatnosť takého úkonu. Prípadný súhlas objednávateľa je
platný iba za podmienky, že bol udelený predchádzajúci súhlas zriaďovateľa objednávateľa MZSR.
Nedodržanie požiadaviek na predmet zákazky alebo požiadaviek uvedených v osobitných požiadavkách na plnenie sa
považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trnavský

Okres:

Trnava

Obec:

Trnava

Ulica:

A. Žarnova 11

Čas / lehota plnenia zmluvy:
05.04.2018 08:00:00 - 05.11.2019 23:59:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

81,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.3, účinná zo dňa 1.3.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 6 819,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 8 182,80 EUR

V. Záverečné ustanovenia
5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2

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

5.3

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto
zmluve neexistujú.
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5.4

Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu,
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5

Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 04.04.2018 09:22:01
Objednávateľ:
Fakultná nemocnica Trnava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Orange Slovensko, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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