
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202123252_Z
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Fond na podporu športu
Sídlo: Stromová 9, 83101 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 52846059
DIČ: 2121173307
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK1781800000007000639252, BIC: SPSRSKBA
Telefón: 0948939531

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Orange Slovensko, a.s.
Sídlo: Metodova 8, 82108 Bratislava , Slovenská republika
IČO: 35697270
DIČ: 2020310578
IČ DPH: SK2020310578
Bankové spojenie: IBAN: SK0611000000002623005720
Telefón: +421905618724

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Služby mobilného operátora
Kľúčové slová: telekomunikačné služby, SIM karty, dátové služby, sieť, hlasové služby
CPV: 64212000-5 - Mobilné telefónne služby; 64212100-6 - Služby krátkych textových správ 

(SMS); 64212300-8 - Služby multimediálnych správ (MMS); 60000000-8 - Dopravné služby 
(bez prepravy odpadu); 72300000-8 - Dátové služby

Druh/y: Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Mobilný paušál

Funkcia

Hlasové a dátové služby mobilného operátora

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Mobilný paušál č. 1 ks 8 20

Mobilný paušál č. 2 ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Mobilný paušál č. 1:

Volania neobmedzené do všetkých sietí v SR zo SR do EÚ +z EÚ+
do SR z EÚ+do EÚ+SMS a MMS neobmedzené do všetkých sietí 
v SR zo SR do EÚ+z EÚ+do SR z EÚ+do EÚ+ mobilné dáta 
minimálne v objeme 12 GB

Mobilný paušál č. 2:

Volania neobmedzené do všetkých sietí v SR zo SR do EÚ +z EÚ+
do SR z EÚ+do EÚ+SMS a MMS neobmedzené do všetkých sietí 
v SR zo SR do EÚ+z EÚ+do SR z EÚ+do EÚ+ mobilné dáta 
minimálne v objeme 30 GB

Koncové mobilné zariadenie žiadne
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2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Objednávateľ sa zaväzuje, že v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa splnenia podmienok dodávateľom a nadobudnutia 
účinnosti zmluvy, zašle dodávateľovi fakturačné údaje.

Poskytovateľ musí mať zabezpečené pokrytie územia Slovenskej republiky signálom mobilných hlasových služieb a signálom 
mobilných dátových služieb.

Objednávateľ požaduje v lehote do 5 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy predložiť Mapu pokrytia 
mobilným signálom a deklarovanie percentuálneho pokrytia minimálne 70% sieťou mobilných hlasových služieb a mobilných 
dátových služieb na celom území Slovenskej republiky. Dodávateľ na mape uvedie pokrytie 2G (GSM/GPRS/EDGE), 3G 
(HSPA+), 4G (LTE/LTE Advanced) mobilných technológií hlasových a dátových služieb.

Počet SIM kariet sa môže meniť podľa potrieb objednávateľa.

Objednávateľ si vyhradzuje právo po dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy znížiť počet aktívnych SIM kariet, minimálny počet
aktívnych SIM kariet nemôže klesnúť pod počet 5 ks.

Pripojenie na internet pomocou dátových mobilných služieb prostredníctvom technológií ako sú EDGE, GPRS, UMTS, LTE, 
5G a aj tých, čo budú nasledovať.

Objednávateľ požaduje predložiť cenník produktov a služieb mobilného operátora so špecifikáciou všetkých jednorazových, 
pravidelných ako aj minútových poplatkov s uvedením ceny bez DPH ako aj s DPH a všeobecné obchodné podmienky, v 
lehote do 5 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Zabezpečenie okamžitej informovanosti zo strany dodávateľa v prípade plánovaných výpadkov telekomunikačných, mobilných 
hlasových a dátových služieb.

Objednávateľ požaduje pridelenie obchodného zástupcu mobilného operátora v lehote do 5 kalendárnych dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Objednávateľ požaduje predložiť nacenenú tabuľku s jednotkovými cenami s uvedením ceny bez DPH ako aj s DPH, všetkých 
služieb - paušálov č. 1 a č. 2, ktorá mu bude doručená v lehote do 5 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Celkovou cenou za plnenie predmetu zákazky sa rozumie sumár všetkých peňažných plnení, ktoré budú uhradené 
objednávateľom dodávateľovi za plnenie predmetu tejto zmluvy. Objednávateľ nie je povinný vyčerpať celý finančný limit 
uvedený v zmluve.

Cena za predmet zákazky zahŕňa všetky náklady dodávateľa, súvisiace s plnením predmetu zmluvy (napr. doprava na miesto 
plnenia), vrátane všetkých jednorazových, pravidelných a minútových poplatkov, vyplývajúcich z plnenia predmetu zmluvy, ako
aj všetkých nákladov na nové SIM karty, volania do všetkých sietí v rámci Slovenskej republiky a krajín Európskej únie, 
roaming, SMS, MMS, mobilný internet.

V celkovej cene predmetu zákazky sú zahrnuté všetky poplatky potrebné na prenos existujúcich čísiel k dodávateľovi 
(existujúce čísla nie sú viazané).

Cenu za plnenie predmetu zmluvy je dodávateľ oprávnený fakturovať mesačne, a to na základe samostatnej súhrnnej faktúry 
za všetky skutočne zrealizované služby v príslušnom kalendárnom mesiaci.

Faktúra musí okrem zákonom stanovených náležitostí obsahovať aj: číslo zmluvy, popis konkrétneho plnenia v súlade s touto 
zmluvou a položkový rozpis služieb.

Objednávateľ požaduje lehotu splatnosti faktúry 30 dní odo dňa jej preukázateľného doručenia objednávateľovi. Faktúra 
dodávateľa musí byť vyhotovená v súlade so zmluvou a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. V opačnom 
prípade má objednávateľ právo vrátiť faktúru dodávateľovi v lehote splatnosti na opravu, pričom prestane plynúť lehota 
splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom preukázateľného doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Objednávateľ požaduje doručenie mesačnej faktúry zodpovednému zamestnancovi objednávateľovi, ktorého kontaktné údaje 
budú oznámené dodávateľovi do 5 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, a to ako informatívnej súhrnnej 
elektronickej faktúry na všetky telefónne čísla a služby, ktorá bude obsahovať jednotlivé položky podľa používaných SIM 
kariet.

K informatívnej elektronickej súhrnnej faktúre objednávateľ požaduje priložiť podrobný elektronický výpis hovorov a správ za 
dohodnuté fakturačné obdobie (kalendárny mesiac) na jednotlivé telefónne čísla (SIM karty) vo formáte .pdf aj .csv

Zmluva sa uzatvára na obdobie 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Platnosť zmluvy končí aj 
vyčerpaním celkovej ceny uvedenej v zmluve ak táto skutočnosť nastane skôr, ako uplynie doba platnosti zmluvy. Celková 
cena predmetu zákazky je maximálne vo výške 14 500,- EUR bez DPH.

Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť spustenie a prevádzku SIM kariet s telekomunikačnými službami podľa tejto zmluvy do 5 
kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade rozšírenia alebo zníženia 
počtu SIM kariet sa dodávateľ zaväzuje zrealizovať požiadavku na rozšírenie alebo zníženie počtu SIM kariet do 5 
kalendárnych dní odo dňa potvrdenia tejto požiadavky objednávateľom.

Dodávateľ a objednávateľ písomne určia osoby, ktoré sú oprávnené konať v ich mene pre účely tejto zmluvy.

Objednávateľ nie je povinný mesačne odoberať celý objem predmetu zákazky (počet kusov SIM kariet) ani vyčerpať celý 
objem celkovej ceny predmetu zákazky v priebehu 24 mesiacov.
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Po ukončení zmluvy sú všetky poskytované služby dodávateľom neviazané a prenositeľné bez poplatku k inému operátorovi.

Bezplatné zriadenie a aktivácia novej SIM karty.

Bezplatné výmena SIM karty.

Bezplatná zmena telefónneho čísla.

Bezplatné poskytovanie služby identifikácie volajúceho CLIP (aktivácia, deaktivácia).

Bezplatné poskytovanie služby na zabránenie zobrazeniu telefónneho čísla CLIR (aktivácia, deaktivácia).

Bezplatné poskytovanie služby na utajené číslo (aktivácia, deaktivácia).

Bezplatné poskytovanie kódov PUK, PIN2, PUK2 k jednotlivým SIM kartám podľa potreby.

Bezplatné poskytovanie služby odkazová schránka.

Bezplatné zablokovanie a odblokovanie SIM karty.

Bezplatné poskytovanie služby presmerovania hovorov.

Bezplatné umožnenie blokovania hovorov a služieb (napr. audiotexové hovory, platby mobilným telefónom, platené SMS, atď.)

Bezplatné poskytovanie služby konferenčného hovoru.

Bezplatný opis faktúry.

Iné bezplatné doplnkové služby podľa aktuálnej ponuky dodávateľa.

Dodávateľ zabezpečí celú administráciu spojenú so zmenou operátora.

Služby nezahrnuté v požiadavke objednávateľa na bezplatné služby a služby poskytnuté nad rámec predmetu tejto zmluvy 
budú účtované podľa platného cenníka dodávateľa.

Vzhľadom k nutnosti zabezpečenia ochrany osobných údajov spracovávaných dodávateľom v zmysle GDPR - Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov sa zmluvné strany 
dohodli: Dodávateľ je povinný v rámci plnenia predmetu Zmluvy dodržiavať povinnosť mlčanlivosti o všetkých zistených 
skutočnostiach a dátach Objednávateľa, a to aj po skončení zmluvného vzťahu. Dodávateľ je povinný zaviazať mlčanlivosťou 
svojich zamestnancov a ostatne osoby, ktoré konajú v mene Dodávateľa a ktoré prídu do styku so skutočnosťami a dátami 
objednávateľa.

Dodávateľ je povinný primerane chrániť dáta objednávateľa, ktoré mu boli zverené pred ich odcudzením alebo zneužitím. V 
prípade porušenia mlčanlivosti je dodávateľ plne zodpovedný za škody, ktoré svojim konaním spôsobí objednávateľovi s 
poukazom na príslušne všeobecne záväzné právne predpisy, predovšetkým na zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava III
Obec: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Ulica: Junácka 4

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.12.2021 13:00:00 - 30.11.2023 12:59:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 21,0000
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3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 4 791,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 750,00 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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.

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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 29.11.2021 14:26:01

Objednávateľ:
Fond na podporu športu
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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