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RÁMCOVÁ DOHODA 
na  „Mobilné telekomunikačné služby“ 

uzavretá podľa   § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „dohoda“) 

medzi: 

Účastník: 
Názov organizácie:   Slovenská technická univerzita v Bratislave 
Sídlo:     Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 
IČO:      00 397 687 
Právna forma:    verejnoprávna inštitúcia zriadená ako verejná vysoká škola   
      v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách  a o zmene 
      a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
DIČ:      2020845255 
IČ pre DPH:    SK2020845255 
Štatutárny orgán:   prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., rektor  
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
Číslo účtu:     7000240727/8180 
IBAN:     SK78 8180 0000 0070 0024 0727 
SWIFT:     SPSRSKBA 
Zástupca vo veciach technických: Ing. Marian Ďurkovič 
Kontaktné údaje:    Tel.:  +421 903 227 048 
       e-mail: marian.durkovic@stuba.sk 

(ďalej len „účastník“) 

a 

Spoločnosť: 
Obchodné meno:   O2 Slovakia, s.r.o.    
Sídlo:     Einsteinova 24, 851 01  Bratislava    
Zapísaný:     v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,   
Oddiel:     Sro    
Vložka:     27882/B 
IČO:      35848863     
DIČ:      2020216748    
IČ DPH:     SK2020216748      
Štatutárny orgán:   Mgr. Dávid Durbák, konateľ 
      Mgr. Peter Gažík, konateľ   
Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a.s.  
IBAN (pre euro):   SK1409000000000630964963 

SWIFT (BIC):    GIBASKBX  
Zástupca vo veciach technických: Ing. Juraj Baláž  
Kontaktné údaje:    Tel.:  +421 / 903 977533 
       e-mail: juraj.balaz@o2bs.sk 

(ďalej len „spoločnosť“) 
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a 

Spoločnosť: 
Obchodné meno:   O2 Czech Republic a. s.    
Sídlo:     Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle   
Zapísaný:     Mestský súd v Prahe, Spisová značka B 2322  
IČO:      60193336     
IČ DPH:     CZ 60193336      
Štatutárny orgán:   Ing. Tomáš Budník, predseda predstavenstva 
      Ing. Tomáš Kouřil, podpredseda predstavenstva 
Bankové spojenie:   PPF banka, a. s., Evropská 2690/17  Praha  
IBAN (pre euro):   CZ20 6000 0000 0020 1994 0018 

SWIFT (BIC):    PMBP CZ PP  

(ďalej len „spoločnosť“) 
 

Preambula 

1. Táto dohoda sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania 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“) na predmet zákazky: „Mobilné 
telekomunikačné služby“. 

2. Účastník na obstaranie zákazky „Mobilné telekomunikačné služby“ použil postup 
verejného obstarávania podľa § 66 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko sú splnené 
podmienky pre nadlimitnú zákazku. 

3. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené vo Vestníku verejného 
obstarávania č. 43/2017 dňa 01. 03. 2017 pod značkou 2545 - MSS. 

4. Nakoľko predmetom obstarávania je zákazka v zmysle § 30 ods. 2 zákona o verejnom 
obstarávaní, v ďalšom texte tejto dohody sa používa spoločný pojem „služba“ v príslušnom 
gramatickom tvare, ak s ohľadom na význam jednotlivého ustanovenia tejto dohody 
nevyplýva inak. 

5. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto dohode sa riadia okrem zákona 
o verejnom obstarávaní tiež súvisiacimi právnymi predpismi, ktorými sú najmä, avšak nie 
výlučne, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný  zákonník v znení neskorších predpisov  (ďalej len 
„Obchodný zákonník“), zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“), zákon č. 
351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej spolu 
tiež ako „súvisiace predpisy“). 

 

Čl. 1.  
Predmet dohody 

1.1. Predmetom tejto dohody je záväzok spoločnosti poskytovať služby účastníkovi, a to: 

a)  poskytovanie telekomunikačných služieb v oblasti mobilných hovorov a v oblasti 
služieb mobilných dát, 

b)  bezplatná migrácia súčasných telefónnych čísiel účastníka a zaradenie nových čísiel do 
tejto rady,  

c)  dodanie mobilných telefónnych prístrojov a zariadení,  

d)  sprostredkovanie záručného a pozáručného servisu mobilných telefónnych prístrojov a 
zariadení  
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(ďalej spolu písm. a) až d) tohto bodu ako „služby“) a záväzok účastníka za poskytnuté 
služby spoločnosti zaplatiť. 

1.2. Bližšia špecifikácia služieb je uvedená v Prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 
dohody. 

 

Čl. 2.  
Práva a povinnosti zmluvných strán 

2.1. Spoločnosť sa zaväzuje za podmienok upravených v tejto dohode a v súvisiacich právnych 
predpisoch poskytovať účastníkovi služby uvedené v článku  1 tejto dohody. 

2.2. Účastník sa zaväzuje zaplatiť spoločnosti za riadne a včas poskytnuté a účastníkom 
prevzaté služby dohodnutú cenu. 

2.3. Užívateľ si vyhradzuje právo na zníženie rozsahu poskytovaných služieb v priebehu trvania 
dohody podľa svojich aktuálnych potrieb. 

2.4. Účastník sa zaväzuje poskytovať spoločnosti všetku potrebnú súčinnosť v prípadoch, keď je 
táto súčinnosť potrebná na poskytnutie služieb uvedených v článku 1 tejto dohody. V 
prípade, že účastník bude v omeškaní s poskytnutím potrebnej súčinnosti, spoločnosť nie je 
v omeškaní s poskytnutím služby a termín začiatku poskytovania služieb sa predlžuje o 
dobu, počas ktorej je účastník v omeškaní s poskytnutím potrebnej súčinnosti bez toho, 
aby sa to považovalo za porušenie akejkoľvek povinnosti spoločnosti podľa tejto  dohody. 

2.5. V prípade riadneho splnenia povinností účastníka podľa tejto  dohody vykoná spoločnosť 
všetky úkony potrebné na poskytovanie služieb uvedených v článku 1 tejto dohody  pre 
všetky SIM karty registrované na účastníka a začne poskytovanie služieb uvedených 
v článku 1 tejto dohody bez zbytočného odkladu, najneskôr však v prvý pracovný deň 
nasledujúci po objednaní služby, ak nie je v konkrétnom prípade medzi zmluvnými 
stranami dohodnuté inak. 

2.6. Spoločnosť nie je oprávnená žiadať, aby priemerný obrat poskytovaných služieb 
pripadajúci na jednu SIM kartu registrovanú na účastníka  („ARPU“) mesačne presiahol 
sumu 5,00 Eur bez DPH. 

2.7. Účastník nie je oprávnený uzavrieť dohodu s osobou, ktorá má povinnosť zapisovať sa do 
registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaná v registri partnerov verejného 
sektora alebo ktorej subdodávatelia majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 
verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. a nie sú zapísaní v registri partnerov 
verejného sektora. 

 

Čl. 3.  
Cena, platobné podmienky 

3.1. Cena za poskytované služby (ďalej tiež „cena“) bola stanovená dohodou zmluvných strán v 
súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, v spojení 
s Vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov. Podrobná špecifikácia ceny podľa jednotlivých 
služieb poskytovaných na základe tejto dohody je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto dohody. Výška cien tých služieb poskytovaných spoločnosťou 
účastníkovi, ktorých ceny nie sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto dohody, sa spravujú 
aktuálnym cenníkom služieb spoločnosti, ktorý je vydaný a verejne publikovaný v čase 
poskytnutia takejto služby. 
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3.2. Súčasťou ceny je DPH. V cene sú zahrnuté všetky náklady spoločnosti súvisiace 
a vynaložené s poskytnutím/poskytovaním služieb podľa tejto dohody (napr. clá, správne 
poplatky, ostatné  poplatky). 

3.3. Ceny dohodnuté podľa bodu 3.1 tohto článku je účastník povinný uhradiť na základe faktúr 
vystavených spoločnosťou po dodaní služby, a to v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa 
doručenia jednotlivých faktúr účastníkovi. Faktúry je spoločnosť povinná doručiť 
účastníkovi  doporučenou listovou zásielkou alebo iným preukázateľným  spôsobom. 

3.4. Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o 
dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, ak faktúra nebude 
obsahovať tieto náležitosti, účastník má právo vrátiť faktúru  spoločnosti na doplnenie a 
prepracovanie (ďalej len „opravená faktúra“), s uvedením konkrétnych dôvodov pre jej 
doručenie späť bez zaplatenia, pričom počas tejto doby lehota splatnosti neplynie a nová 
lehota splatnosti v dĺžke 30 kalendárnych dní začne plynúť dňom doručenia opravenej 
faktúry. 

3.5. Ak nastali okolnosti podľa § 15 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. účastník nie je v omeškaní, 
ak z tohto dôvodu neplní, čo mu ukladá táto dohoda. 

3.6. Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto dohody sa preddavky neposkytujú. 
 

Čl. 4.  
Miesto dodania 

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že miestom dodania služieb poskytovaných na základe tejto 
dohody sú adresy súčastí účastníka bez právnej subjektivity, konkrétne fakúlt, 
univerzitných pracovísk a účelových zariadení uvedených v podbodoch 4.1.1 až 4.1.3: 

4.1.1  Univerzitné pracoviská STU: 

Rektorát STU        Vazovova 5, 812 43 Bratislava 
Ústav manažmentu       Vazovova 5, 812 43 Bratislava 

4.1.2  Fakulty  STU: 

Stavebná fakulta STU       Radlinského 11, 810 05 Bratislava 
Strojnícka fakulta STU      Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava 
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU   Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU  Radlinského 9, 812 37 Bratislava 
Fakulta architektúry STU      Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava 
Materiálovo-technologická fakulta STU   Ulica Jána Bottu 25, 917 24 Trnava 
Fakulta informatiky a informačných technológií STU  Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava 

4.1.3  Účelové zariadenia STU:  

Účelové zariadenie Študentské domovy a jedálne STU Bernolákova 1, 811 07 Bratislava 
Účelové zariadenie STU v Gabčíkove    Dunajská ul. 79, 930 05 Gabčíkovo 
Centrum akademického športu STU    Vazovova 5, 812 43 Bratislava 

4.2. Účastník si vyhradzuje právo zmeniť a doplniť miesta dodania počas trvania tejto dohody  
postupom podľa článku 14 bod 14.4 tejto dohody. 

 

Čl. 5.  
Podmienky, rozsah a spôsob plnenia 
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5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto dohoda sa bude vykonávať na základe jednotlivých 
písomných objednávok zo strany účastníka, a to  prostredníctvom ním písomne  poverenej 
osoby. Spoločnosť sa zaväzuje poskytnúť objednanú službu v rozsahu, v akosti a v termíne 
určenom v objednávke. 

5.2. Spoločnosť podpisom tejto dohody potvrdzuje, že bola oboznámená s aktuálnym stavom 
súčasného pripojenia telefónnych liniek účastníka, a to  pred jej uzavretím. 

5.3. Spoločnosť je oprávnená objednávku odmietnuť len zo závažných dôvodov, ktoré jej 
preukázateľne znemožňujú objednanú službu riadne a včas poskytnúť. V takomto prípade 
je spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu ponúknuť účastníkovi náhradné riešenie, 
najmä dohodnúť sa s ním na zmene termínu, na postupnom alebo čiastočnom splnení 
objednávky podľa dodatočného určenia účastníka  Akúkoľvek nemožnosť poskytnutia 
objednanej služby je spoločnosť povinná písomne oznámiť účastníkovi najneskôr pri 
doručení objednávky. V prípade doručenia objednávky elektronickými prostriedkami je 
spoločnosť povinná tieto skutočnosti oznámiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 
hodín e-mailom a súčasne aj telefonicky poverenej osobe účastníka. V prípade, ak 
objednávka nebude postupom podľa tohto bodu zo strany spoločnosti odmietnutá, 
považuje sa zo strany spoločnosti za akceptovanú. 

 

Čl. 6.  
Doba  dohody 

6.1. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú 48 mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti alebo do 
vyčerpania finančného limitu 505 054,08 Eur bez DPH (slovom: päťstopäťtisíc päťdesiatštyri 
EUR osem centov) v závislosti od toho, ktorá z predtým uvedených skutočností nastane 
skôr. 

 

Čl. 7.  
Záručná doba a zodpovednosť za vady 

7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že spoločnosť poskytuje záruku na akosť dodaného tovaru. 
Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni prevzatia tovaru 
a podpísaného záručného listu poverenou osobou účastníka. 

7.2. Reklamáciu vady je účastník povinný uplatniť u spoločnosti bez zbytočného odkladu po jej 
zistení, najneskôr však do 5 pracovných dní po zistení vady, a to v písomnej forme. 

7.3. Reklamácia vady musí obsahovať nasledovné údaje: 
a) číslo a dátum uzavretia/účinnosti tejto dohody a dátum vyhotovenia a doručenia  

objednávky vyhotovenej a doručenej na základe tejto dohody, 
b) názov, označenie, výrobné číslo a typ reklamovaného tovaru, 
c) opis, ako sa vada prejavuje, 
d) dátum prevzatia tovaru so záručným listom, 
e) označenie poverenej osoby  účastníka, telefonický a e-mailový kontakt na túto osobu 

7.4. Spoločnosť sa zaväzuje po uplatnení reklamácie účastníkom reklamovanú vadu bez 
zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 pracovných dní od jej uplatnenia, ak sa zmluvné 
strany v jednotlivom prípade nedohodnú inak, na vlastné náklady odstrániť. 

 

Čl. 8.  
Sankcie 
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8.1. V prípade omeškania spoločnosti s poskytnutím služby podľa tejto dohody má účastník 
právo požadovať od spoločnosti zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny za službu, s ktorou 
je v omeškaní, a to za každý deň omeškania. 

8.2. V prípade omeškania účastníka s úhradou faktúry podľa článku 3 tejto dohody, má 
spoločnosť právo požadovať od účastníka úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy, 
a to za každý deň omeškania s úhradou; to neplatí ak nastali okolnosti podľa § 15 ods. 2 
zákona č. 315/2016 Z. z.  

8.3. V prípade omeškania spoločnosti s odstránením reklamovanej vady je spoločnosť povinná 
zaplatiť účastníkovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% denne z ceny tovaru, ktorý má vady, a 
to za každý deň omeškania s odstránením tejto vady. 

8.4. Ustanoveniami o zmluvnej pokute podľa tohto článku nie je dotknutý nárok na náhradu 
škody, ktorá vznikne z neplnenia povinností, ktoré sú zmluvnou pokutou zabezpečené. 

 

Čl. 9.  
Osobitné ustanovenia 

9.1. Účastník je povinný zverejňovať v profile verejného obstarávateľa povinnosti vyplývajúce 
mu zo zákona o verejnom obstarávaní, ktorú skutočnosť spoločnosť podpisom tejto 
dohody berie na vedomie. 

9.2. Spoločnosť sa zaväzuje bezodplatne zabezpečiť prenos všetkých existujúcich čísel účastníka 
do siete spoločnosti. 

9.3. Spoločnosť je povinná postupovať pri poskytovaní služieb podľa tejto dohody s odbornou 
starostlivosťou, v súlade s pokynmi účastníka. 

9.4. Spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť účastníkovi všetky okolnosti, ktoré 
zistila pri poskytovaní služieb podľa tejto dohody a ktoré môžu mať vplyv na zmenu 
pokynov účastníka. 

9.5. Spoločnosť sa nesmie odchýliť od pokynov účastníka, inak zodpovedá za škodu spôsobenú 
týmto porušením. 

9.6. Spoločnosť zodpovedá za škodu, ktorá vznikla účastníkovi nesplnením jej povinností z tejto 
dohody a zo súvisiacich predpisov alebo omeškaním s ich plnením; účastník je v takom 
prípade oprávnený požadovať od spoločnosti náhradu škody podľa Obchodného zákonníka. 

 

Čl. 10.  
Ochrana dôverných informácií 

10.1. Zmluvné strany sa dohodli, že budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, s 
ktorými sa oboznámia pri plnení tejto dohody. 

10.2. Dôvernými informáciami sa pre účely tejto dohody rozumejú informácie, ktorých 
poskytnutie tretej osobe jednou zo zmluvných strán by mohlo byť v rozpore s oprávnenými 
záujmami druhej zmluvnej strany. 

10.3. Za dôverné informácie sa pre účely tejto dohody nepovažujú informácie, ktoré sa bez 
porušenia tejto dohody stali verejne známymi, informácie oprávnene získané inak ako od 
druhej zmluvnej strany a informácie, ktoré je účastník povinný sprístupniť alebo zverejniť 
podľa zákona o verejnom obstarávaní a zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov. 
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Čl. 11.  
Doručovanie 

11.1. Písomnosti podľa tejto dohody je možné doručovať: 
a) poštou, 
b) kuriérom, 
c) elektronickými prostriedkami, 
d) osobne. 

11.2. Ak nie je ďalej ustanovené inak, zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti týkajúce sa 
právnych vzťahov založených medzi nimi touto dohodou sa doručujú formou doporučenej 
zásielky na adresu druhej zmluvnej strany uvedenej v záhlaví tejto dohody;  elektronickými 
prostriedkami nie je možné doručovať  faktúry a odstúpenie od tejto dohody. 

11.3. Každá zmluvná strana je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane zmenu adresy sídla alebo 
korešpondenčnej adresy na doručovanie, a to do 3 dní od takejto zmeny. 

11.4. Písomnosti sa považujú za doručené prevzatím alebo odmietnutím prevzatia zásielky a tiež 
ak ich zmluvná strana neprevezme na adrese uvedenej v tejto dohode alebo na 
korešpondenčnej adrese písomne oznámenej druhej zmluvnej strane; v takomto prípade 
sa písomnosti považujú za doručené dňom uloženia zásielky na pošte. V prípade, ak 
zásielku nemožno na adrese podľa tohto bodu doručiť z dôvodu „adresát neznámy“, 
považuje sa zásielka za doručenú dňom jej vrátenia odosielateľovi. 

11.5. Pokiaľ sú písomnosti doručované elektronickými prostriedkami, vyžaduje sa potvrdenie 
druhej zmluvnej strany o prijatí písomnosti elektronickými prostriedkami. 

 

Čl. 12.  
Zánik  dohody 

12.1. Dohoda zaniká uplynutím doby dohody v zmysle článku 6 tejto dohody. 

12.2. Pred uplynutím doby dohody možno túto dohodu ukončiť: 
a) písomnou dohodou zmluvných strán o skončení tejto dohody. V prípade zániku tejto 

dohody písomnou dohodou zmluvných strán o jej skončení, zaniká táto dohoda dňom 
uvedeným v dohode o jej skončení. V  dohode o skončení tejto dohody zmluvné strany  
upravia aj ich vzájomné nároky vzniknuté z plnenia povinností alebo z ich porušenia 
druhou zmluvnou stranou, ktoré existujú ku dňu zániku tejto dohody; 

b) odstúpením z dôvodu nepodstatného porušenia povinností vyplývajúcich z tejto 
dohody v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka; 

c) odstúpením účastníka v prípade opakovaného porušenia povinností spoločnosti v 
zmysle tejto dohody. Zmluvné strany sa dohodli, že po prvom porušení povinností 
spoločnosti účastník písomne upozorní spoločnosť na porušenie jej povinností a 
poskytne primeranú lehotu, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní, na ich odstránenie. V 
prípade, ak spoločnosť neodstráni porušenie povinností v tejto lehote, je účastník 
oprávnený odstúpiť od tejto dohody aj v prípade, ak nenastala skutočnosť 
opakovaného porušenia povinností; 

d) odstúpením účastníka od tejto dohody podľa § 19 zákona  o verejnom obstarávaní; 
e) odstúpením účastníka od tejto dohody, ak nastanú okolnosti v zmysle § 15 zákona 

315/2016 Z. z. 
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12.3. Odstúpenie musí byť urobené v písomnej forme a je účinné dňom doručenia odstúpenia 
druhej zmluvnej strane alebo odmietnutím prevzatia odstúpenia druhou zmluvnou 
stranou. 

 
 

Čl. 13.  
Subdodávatelia 

13.1. Záväzný zoznam subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na poskytovaní služieb podľa tejto 
dohody tvorí Prílohu č. 3, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody. 

13.2. Spoločnosť je povinná písomne oznámiť účastníkovi akúkoľvek zmenu údajov v Prílohe č. 3 
tejto dohody, a to bezodkladne od jej vzniku (ďalej len „zmena údajov“). 

13.3. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny údajov menia, dopĺňajú alebo rušia práva a povinnosti 
zmluvných strán z tejto dohody, zmluvné strany budú postupovať podľa článku 14 bod 
14.4. tejto dohody. 

13.4. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny údajov nemenia, nedopĺňajú alebo nerušia práva 
a povinnosti zmluvných strán z tejto dohody, oznámenie v zmysle bodu 13.2. tohto článku 
sa stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody. 

 

Čl. 14.  
Záverečné ustanovenia 

14.1. Táto dohoda je uzatvorená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, pričom práva, 
povinnosti a vzťahy zmluvných strán v tejto dohode neupravené sa budú prednostne 
spravovať príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, súvisiacimi predpismi 
uvedenými v preambule tejto dohody a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi. 

14.2. V zmysle § 47a ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov sa zmluvné strany dohodli, že táto dohoda nadobúda účinnosť dňom 
21.08.2017. V prípade, ak bude táto dohoda zverejnená v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky (ďalej len „CRZ“) v deň alebo po dni jej 
účinnosti v zmysle prvej vety tohto bodu platí, že táto zmluva nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ. 

14.3. Všetky prípadné spory vyplývajúce z tejto dohody alebo v súvislosti s ňou, budú zmluvné 
strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Pokiaľ sa zmluvné strany na riešení sporu 
nedohodnú, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená obrátiť sa s návrhom na 
riešenie sporu na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike. 

14.4. Ak nie je dohodnuté inak (článok 13 bod 13.4 tejto dohody) túto dohodu je možné meniť 
a dopĺňať po vzájomnej dohode zmluvných strán iba formou písomných číslovaných 
dodatkov, ktoré budú podpísané zmluvnými stranami a budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť 
tejto dohody. Akceptačná lehota na prijatie dodatku k tejto dohode je 30 dní odo dňa 
doručenia jeho návrhu. 

14.5. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto dohody stane neplatným alebo neúčinným, platnosť 
alebo účinnosť ostatných ustanovení tejto dohody ostatne nedotknutá. V takom prípade 
zmluvné strany uzatvoria dodatok k tejto dohode  a tie ustanovenia, ktoré stratili platnosť 
alebo účinnosť nahradia ustanoveniami, ktorých formulácie a znenia budú čo najviac 
podobné pôvodnému zámeru s tým, aby bol zachovaný účel a cieľ tejto dohody pri 
rešpektovaní nových faktov bez ujmy pre obe zmluvné strany; akceptačná lehota na 
prijatie dodatku k tejto dohode je 30 dní odo dňa doručenia jeho návrhu. 
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14.6. Táto dohoda je vyhotovená v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých 4 
(štyri) dostane účastník a 2 (dva) spoločnosť. 

14.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dohodu riadne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z 
nej vyplývajúcim porozumeli,  prejavy zmluvných strán sú dostatočne zrozumiteľné a 
určité, zástupcovia oboch zmluvných strán sú oprávnení k uzatvoreniu a k podpísaniu 
tejto  dohody a na znak súhlasu s jej obsahom ju schválili a vlastnoručne podpísali. 

14.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody sú prílohy: 

Príloha č. 1:  Cenník služieb 
Príloha č. 2:  Opis predmetu dohody 
Príloha č. 3:  Zoznam Subdodávateľov  

 
 
 
 
 
 

V Bratislave, dňa 30. 08. 2017 V Bratislave, dňa ……....…………… 
 
 

Za spoločnosť: Za účastníka: 
 
 
 
 
 
 

...................................................... ...................................................... 
     Mgr. Dávid Durbák prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. 

           O2 Slovakia, s.r.o. rektor STU v Bratislave 
           (na základe splnomocnenia) 
 
 
 
 
 
 

...................................................... 
Mgr. Peter Gažík 
O2 Slovakia, s.r.o. 
(na základe splnomocnenia) 
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Príloha č. 1 k RD na „Mobilné telekomunikačné služby“ 
 

Cenník služieb 
 
Jednorazové platby: 
 
Popis služby Cena 

v EUR 
bez DPH 

Cena 
v EUR 
s DPH 

Zľava  
v % 

Cena pre 
účastníka 
v EUR s DPH 

Zriadenie služby VPS pre účastníka 2,9200 3,5000 100 0,0000 

Zriadenie služby SIP GATEWAY pre účastníka 0,0000 0,0000 0 0,0000 

 
 
Mesačné platby: 
Paušálne a účastnícke programy a dátové služby 
 
Por. 
číslo 

Popis služby Cena 
v EUR 
bez DPH 

Cena 
v EUR 
s DPH 

Zľava  
v % 

Cena pre 
účastníka 
v EUR s DPH 

1 Mesačný poplatok za SIM kartu zaradenú do VPS  2,9200 3,5000 100,00 0,0001 

2 Mesačný poplatok za službu neobmedzených 
volaní v rámci subjektu verejného obstarávateľa a 
100 SMS do všetkých pevných a mobilných 
telefónnych sietí v rámci SR  
(VPS paušál 1 - položku kalkulovať bez poplatku 
za SIM kartu zaradenú do VPS) 

6,6700 8,0000 68,75 2,5000 

3. Mesačný poplatok za službu neobmedzených 
volaní do všetkých pevných a mobilných 
telefónnych sietí v rámci SR a 100 SMS do 
všetkých pevných a mobilných telefónnych sietí v 
rámci SR  
(VPS paušál 2 - položku kalkulovať bez poplatku 
za SIM kartu zaradenú do VPS) 

12,5000 15,0000 52,00 7,2000 

4. Mesačný poplatok za službu neobmedzených 
volaní do všetkých pevných a mobilných 
telefónnych sietí v rámci SR, neobmedzené 
SMS/MMS v rámci SR a mobilné dáta (internet v 
mobile) v objeme min. 7000 MB v rámci SR  
(VPS program SK - položku kalkulovať bez 
poplatku za SIM kartu zaradenú do VPS) 

37,5000 45,0000 52,00 21,6000 

5. Mesačný poplatok za službu neobmedzených 
volaní do všetkých pevných a mobilných 
telefónnych sietí v rámci SR a do EU, 
neobmedzené SMS/MMS v rámci SR a do EU a 
mobilné dáta (internet v mobile) v objeme min. 7000 
MB v rámci SR  
(VPS program EU - položku kalkulovať bez 
poplatku za SIM kartu zaradenú do VPS) 

37,5000 45,0000 52,00 21,6000 

6. Mesačný poplatok za dátový balíček k hlasovej SIM 
karte s neobmedzeným internetom s minimálnym 
objemom 500 MB, po prečerpaní voľného objemu 
dát sa zníži prenosová rýchlosť, bez ďalšieho 
spoplatňovania prenesených dát 

5,0000 6,0000 40,00 3,6000 

7. Mesačný poplatok za dátový balíček (internet v 
mobile)  k hlasovej SIM karte s neobmedzeným 
internetom s minimálnym objemom 2000 MB, po 
prečerpaní voľného objemu dát sa zníži prenosová 
rýchlosť, bez ďalšieho spoplatňovania prenesených 
dát 

9,1700 11,0000 39,98 6,6024 
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8. Mesačný poplatok za dátovú SIM kartu s 
predplateným objemom dát min. 7000 MB (určenú 
pre pripojenie na internet prostredníctvom dátových 
zariadení), po prečerpaní voľného objemu dát sa 
zníži prenosová rýchlosť, bez ďalšieho 
spoplatňovania prenesených dát 

16,6700 20,0000 51,99 9,6019 

9. Mesačný poplatok za dátovú SIM kartu s 
predplateným objemom dát min. 10000 MB (určenú 
pre pripojenie na internet prostredníctvom dátových 
zariadení), po prečerpaní voľného objemu dát sa 
zníži prenosová rýchlosť, bez ďalšieho 
spoplatňovania prenesených dát 

21,6700 26,0000 53,85 11,9981 

10. Mesačný poplatok za dátovú SIM kartu s 
predplateným objemom dát min. 35000 MB (určenú 
pre pripojenie na internet prostredníctvom dátových 
zariadení), po prečerpaní voľného objemu dát sa 
zníži prenosová rýchlosť, bez ďalšieho 
spoplatňovania prenesených dát 

72,5000 87,0000 52,00 41,7600 

 
 

Mesačné platby: 
Hovorné, SMS a MMS 
 

Por
. 
čísl
o 

Popis služby  Cena 
v EUR 
bez DPH / 
minúta 

Cena 
v EUR 
s DPH / 
minúta 

Zľava  
v % 

Cena pre 
účastníka 
v EUR s DPH / 
minúta 

11. Volania v rámci subjektu verejného obstarávateľa v 
silnej a v slabej prevádzke 
 

0,0000 0,0000 0,00 0,0000 

12. Volania do mobilnej siete Orange v silnej a v slabej 
prevádzke 
 

0,0800 0,1000 80,00 0,0200 

13. Volania do mobilnej siete Slovak Telekom v silnej 
a v slabej prevádzke 
 

0,0800 0,1000 80,00 0,0200 

14. Volania do mobilnej siete O2 v silnej a v slabej 
prevádzke 
 

0,0800 0,1000 80,00 0,0200 

15. Volania do iných mobilných sietí (ostatní operátori) 
v SR v silnej a v slabej prevádzke 
 

0,0800 0,1000 80,00 0,0200 

16. Volania do pevných sietí v SR v silnej a v slabej 
prevádzke 
 

0,0800 0,1000 80,00 0,0200 

17. Medzinárodné hlasové volania zo SR do sietí 
zahraničných operátorov v členských štátoch EÚ 
 

0,0800 0,1000 80,00 0,0200 

 
 
 

Por
. 
čísl
o 

Popis služby  Cena 
v EUR 
bez DPH 

Cena 
v EUR 
s DPH 

Zľava  
v % 

Cena pre 
účastníka 
v EUR s DPH 

18. SMS do mobilnej a pevnej siete uchádzača  
 

0,0500 0,0600 50,00 0,0300 

19. SMS do mobilnej a pevnej siete ostatných 
operátorov v SR 
 

0,0500 0,0600 50,00 0,0300 

20. Medzinárodné SMS zo SR do sietí zahraničných 
operátorov v členských štátoch EÚ 

0,0500 0,0600 50,00 0,0300 

21. MMS do mobilnej a pevnej siete uchádzača 
 

0,2000 0,2400 0,00 0,2400 
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22. MMS do mobilnej a pevnej siete ostatných 
operátorov v SR 
 

0,2000 0,2400 0,00 0,2400 

23. Medzinárodné MMS zo SR do sietí zahraničných 
operátorov v členských štátoch EÚ 
 

0,2000 0,2400 0,00 0,2400 

 

 
Mesačné platby: 
Iné služby 
 
Por. 
číslo 

Popis služby  Cena 
v EUR 
bez DPH 

Cena 
v EUR 
s DPH 

Zľava  
v % 

Cena pre 
účastníka 
v EUR s DPH 

24. Poskytnutie a hovory SIP GATEWAY 
 

80,00 96,0000 100 0,0000 

 
 
 
 

V Bratislave, dňa 30. 08. 2017 V Bratislave, dňa ……....…………… 
 
 

Za spoločnosť: Za účastníka: 
 
 
 
 
 
 

...................................................... ...................................................... 
     Mgr. Dávid Durbák prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. 

            O2 Slovakia, s.r.o. rektor STU v Bratislave 
            (na základe splnomocnenia) 
 
 
 
 
 
 

...................................................... 
Mgr. Peter Gažík 
O2 Slovakia, s.r.o. 
(na základe splnomocnenia) 
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 Príloha č. 2 k RD na „Mobilné telekomunikačné služby“ 
 

Opis predmetu dohody 
 

Predmetom poskytnutia služieb je: 

 Zabezpečenie mobilných hlasových služieb 

 Zabezpečenie mobilných dátových služieb 

 Nákup mobilných telefónov a dátových zariadení podľa aktuálnej ponuky uchádzača za zvýhodnenú 
akciovú cenu 

 Nákup príslušenstva k mobilným zariadeniam  

 Vykonanie záručného a pozáručného servisu mobilných telefónov  

 Pridelenie obchodného zástupcu mobilného operátora pre verejného obstarávateľa  

 Zvýhodnené tarify pre volania, SMS, MMS, dátové a iné doplnkové služby mobilného operátora  

 Ďalšie služby ako napr. roaming, telefonické asistenčné služby, sekundová tarifikácia od prvej 
sekundy, atď. 

 Prístup na internet 

 Iné doplnkové služby podľa aktuálnej ponuky uchádzača 

Minimálne požiadavky na predmet zákazky: 

 Zriadenie a prevádzkovanie VPS (Virtuálna Privátna Sieť) - elektronická komunikačná služba 
umožňujúca poskytovanie homogénneho technického, technologického prostredia a zvýhodnenej 
cenovej úrovne volaní medzi SIM kartami mobilného operátora registrovanými na verejného 
obstarávateľa 

 SIP GATEWAY - zriadenie a poskytnutie brány medzi HVPS a NGN VOIP sieťou STU 

 On-line manažovanie VPS verejným obstarávateľom. 

 Bezplatné neobmedzené vzájomné volania medzi užívateľmi SIM kariet v rámci subjektu verejného 
obstarávateľa 

 Zabezpečenie bezplatnej zákazníckej linky  

 Prístup na internet  

 Prenesenie už existujúcej ucelenej číselnej rady a poskytnúť vytvorenie a zaradenie ďalších „nových“ 
čísiel do tejto rady. 

 Rovnaké ceny volaní v silnej a v slabej prevádzke 

 Poskytnutie elektronického podrobného rozpisu hovorov a správ za fakturačné obdobie na jednotlivé 
telefónne čísla pre verejného obstarávateľa (STU v Bratislave) podľa jeho jednotlivých pracovísk 
(univerzitné pracoviská, fakulty a účelové zariadenia ďalej tiež ako „súčasti verejného 
obstarávateľa“). 

 Poskytnutie mobilných dátových technológií pre pripojenie na internet prostredníctvom mobilných 
zariadení 

 Možnosť použiť jedno dátové zariadenie v SR a aj v zahraničí 

 Pridelenie obchodného zástupu pre riešenie individuálnych potrieb verejného obstarávateľa a 

zamestnanca na fakturačnom oddelení mobilného operátora pre verejného obstarávateľa 

 Elektronický nástroj sprístupnený verejnému obstarávateľovi v on-line webovom rozhraní, slúžiaci na 
kontrolu spotreby a administráciu jednotlivých SIM kariet, na optimalizáciu telekomunikačných 
nákladov, ktorý umožňuje zistiť okamžitú spotrebu na konkrétnom telefónnom čísle za aktuálne 
fakturačné obdobie a zároveň aj prehľad faktúr a podrobný rozpis za posledných 12 mesiacov, a to 
vrátane vygenerovania prístupových (prihlasovacích) mien a hesiel pre minimálne dve úrovne 
spravovania aplikácie – administrátorské a užívateľské. 

 Zabezpečenie pokrytia Slovenskej republiky signálom mobilných hlasových služieb a signálom 
mobilných dátových služieb. Verejný obstarávateľ požaduje minimálne 99% pokrytia obyvateľstva SR 
technológiou GSM/GPRS/EDGE, 90% pokrytia obyvateľstva SR technológiou 3G a 80% pokrytia 
obyvateľstva SR technológiou 4G. Uchádzač predloží vo svojej ponuke mapu pokrytia obyvateľstva 
SR signálom mobilných hlasových služieb a mobilných dátových služieb (na mape uvedie pokrytie 
GPRS/EDGE, 3G, 4G mobilných technológií hlasových a dátových služieb) 
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 Elektronická súhrnná fakturácia pre všetky telefónne čísla a služby poskytnuté verejnému 
obstarávateľovi podľa jeho jednotlivých pracovísk (univerzitné pracoviská, fakulty a účelové 
zariadenia ako súčasti verejného obstarávateľa), ktoré sú poskytované pre interné účely. Súhrnná 
faktúra bude tiež obsahovať jednotlivé položky podľa používaných SIM kariet a dátových zariadení. 

Pozn.: Uchádzač bude vystavovať a doručovať faktúry na adresy jednotlivých súčastí verejného 
obstarávateľa, t. j. každý okruh služieb používajúci konkrétnym pracoviskom, fakultou alebo účelovým 
zariadením STU bude vystavený a doručený konkrétnej súčasti jednotlivo pre zabezpečenie jej úhrady. 

Verejný obstarávateľ pre navrhované riešenie požaduje bezplatne nasledovné služby: 

 Zriadenie VPS 

 On-line manažovanie VPS 

 SIP GATEWAY - Zriadenie a hovory 

 Neobmedzené vzájomné volania medzi užívateľmi SIM kariet v rámci subjektu verejného 
obstarávateľa 

 Migrácia súčasných telefónnych čísiel aj ich číselné zachovanie + klapky 

 Aktivácia a výmena SIM karty (aj pri strate alebo poškodení) 

 Pravidelný mesačný podrobný výpis hovorov na jednotlivé SIM karty telefónnych čísiel 

 Opis faktúry 

 Poskytovanie PUK, PIN2 a PUK2 kódu k jednotlivým SIM kartám podľa potreby verejného 
obstarávateľa 

 Zablokovanie a odblokovanie SIM karty  

 Dočasné prerušenie poskytovania služieb na SIM  

 Zmena programu za akýkoľvek v cenníku priloženom k rámcovej dohode na uvedený hlasový alebo 
dátový paušál na ktorúkoľvek SIM kartu resp. mobilný internet bez obmedzenia počtu zmien. 

 Spojenie objemov dát a ich zdielanie medzi viacerými SIM kartami. 

 Aktivácia služieb CLIP, CLIR 

 Odkazová služba 

 Umožnenie blokovania hovorov a služieb (napr. audiotextové hovory, platba mobilom, platba 
prostredníctvom SMS atď.) 

 Zaslanie SMS správ o zmeškaných hovoroch v prípade nedostupnosti siete alebo vypnutého 
mobilného telefónu 

 Elektronický nástroj na kontrolu spotreby jednotlivých užívateľov SIM kariet 

 Záručný servis mobilných telefónov 

 

Uchádzač predloží cenník k rámcovej dohode, ktorý bude tvoriť prílohu č. 1 k rámcovej dohode na 
nasledovné typy hovorov a služieb: 

Pravidelné platby mesačné: 

Zriadenie paušálnych a účastníckych programov a dátové služby: 

  Poplatok za SIM kartu zaradenú do VPS 

  Poplatok za službu neobmedzených volaní v rámci subjektu verejného obstarávateľa a 100 SMS 
do všetkých pevných a mobilných telefónnych sietí v rámci SR (VPS paušál 1 - s poplatkom za 
SIM kartu zaradenú do VPS) 

  Poplatok za službu neobmedzených volaní do všetkých pevných a mobilných telefónnych sietí 
v rámci SR a 100 SMS do všetkých pevných a mobilných telefónnych sietí v rámci SR (VPS 
paušál 2 - s poplatkom za SIM kartu zaradenú do VPS) 

  Poplatok za službu neobmedzených volaní do všetkých pevných a mobilných telefónnych sietí v 
rámci SR, neobmedzené SMS/MMS v rámci SR a mobilné dáta (internet v mobile) v objeme min. 
7000 MB v rámci SR (VPS program SK - s poplatkom za SIM kartu zaradenú do VPS) 

  Poplatok za službu neobmedzených volaní do všetkých pevných a mobilných telefónnych sietí v 
rámci SR a do EU, neobmedzené SMS/MMS v rámci SR a do EU a mobilné dáta (internet v 
mobile) v objeme min. 7000 MB v rámci SR (VPS program EU - s poplatkom za SIM kartu 
zaradenú do VPS). 

  Poplatok za dátový balíček k hlasovej SIM karte s neobmedzeným internetom s minimálnym 
objemom 500 MB, po prečerpaní voľného objemu dát sa zníži prenosová rýchlosť, bez ďalšieho 
spoplatňovania prenesených dát  
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  Poplatok za dátový balíček (internet v mobile)  k hlasovej SIM karte s neobmedzeným internetom 
s minimálnym objemom 2000 MB, po prečerpaní voľného objemu dát sa zníži prenosová 
rýchlosť, bez ďalšieho spoplatňovania prenesených dát  

  Poplatok za dátovú SIM kartu s predplateným objemom dát min. 7 000 MB (určenú pre pripojenie 
na internet prostredníctvom dátových zariadení), po prečerpaní voľného objemu dát sa zníži 
prenosová rýchlosť, bez ďalšieho spoplatňovania prenesených dát 

  Poplatok za dátovú SIM kartu s predplateným objemom dát min. 10 000 MB (určenú pre 
pripojenie na internet prostredníctvom dátových zariadení), po prečerpaní voľného objemu dát sa 
zníži prenosová rýchlosť, bez ďalšieho spoplatňovania prenesených dát 

  Poplatok za dátovú SIM kartu s predplateným objemom dát min. 35 000 MB (určenú pre 
pripojenie na internet prostredníctvom dátových zariadení), po prečerpaní voľného objemu dát sa 
zníži prenosová rýchlosť, bez ďalšieho spoplatňovania prenesených dát 

Hovorné, SMS a MMS: 

  Hlasové volania v rámci subjektu verejného obstarávateľa (cena/minúta)   

  Hlasové volania do mobilnej siete Orange (cena/minúta)   

  Hlasové volania do mobilnej siete Slovak Telekom (cena/minúta) 

  Hlasové volania do mobilnej siete O2 (cena/minúta) 

  Hlasové volania do iných mobilných sietí (ostatní operátori) v SR (cena/minúta) 

  Hlasové volania do pevných sietí v SR (cena/minúta) 

  Medzinárodné hlasové volania zo SR do sietí zahraničných operátorov v členských štátoch EÚ 
(cena/minúta) 

  SMS do mobilnej a pevnej siete uchádzača (cena/ks) 

  SMS do mobilnej a pevnej siete ostatných operátorov v SR (cena/ks) 

  Medzinárodné SMS zo SR do sietí zahraničných operátorov v členských štátoch EÚ (cena/ks) 

  MMS do mobilnej a pevnej siete uchádzača (cena/ks) 

  MMS do mobilnej a pevnej siete ostatných operátorov v SR (cena/ks) 

  Medzinárodné MMS zo SR do sietí zahraničných operátorov v členských štátoch EÚ (cena/ks) 

Všetky jednotkové ceny paušálov, hovorného, dátových služieb a iných v predloženej cenovej ponuke, 
cenníku k rámcovej dohode ako aj v štandardnom platnom cenníku služieb je potrebné predkladať v 
členení cena bez DPH ako aj cena s DPH. Uchádzač zároveň uvedie výšku zľavy v predloženej cenovej 
ponuke resp. v cenníku k rámcovej dohode voči štandardne platnému cenníku podľa aktuálnej ponuky 
mobilného operátora. 
 

Mobilné telefóny a dátové zariadenia: 

 Verejný obstarávateľ požaduje dodanie mobilných telefónov a dátových zariadení, ktoré nie sú 
blokované alebo obmedzované na využívanie SIM kariet iného operátora. Dátové zariadenia pre 
mobilný internet musia podporovať (driver, software, atď.) bežne dostupný operačný systém 

 Nákup mobilných telefónov a dátových zariadení podľa aktuálnej ponuky uchádzača za zvýhodnenú 
akciovú cenu, pričom aktuálny neakciový cenník (obsahujúci štandardne plné ceny) mobilných 
telefónov a dátových zariadení musí byť zverejnený na oficiálnej WEB stránke uchádzača 
(poskytovateľa), aby bol verejne dostupný verejnému obstarávateľovi 

 Maximálna viazanosť mobilných telefónov a dátových zariadení je 24 mesiacov 

 Bezplatný záručný servis mobilných telefónov a dátových zariadení 

 Bezplatné poskytnutie náhradného zariadenia počas doby servisu zariadenia. 
 

Ostatné požiadavky na predmet zákazky: 

 Dodávka, inštalácia a oživenie technológie vrátane dopravy predmetu zákazky na miesta plnenia. 

 Predložiť ponuku mobilných telefónnych prístrojov a zariadení — neakciové a akciové ceny s 
uvedením výšky zľavy pre verejného obstarávateľa. 

 Predložiť ponuku Aktuálneho štandardného cenník mobilných telekomunikačných služieb. 

 

Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača: 

 Bezplatné zabezpečenie prenosu všetkých mobilných čísel do siete mobilného operátora - 
úspešného uchádzača. 
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 SIP GATEWAY - zriadenie a poskytnutie brány medzi HVPS a NGN VOIP sieťou STU protokolom 
SIP 50 paralelných volaní. Zriadenie a hovory medzi HVPS a NGN VOIP STU budú bezplatné. 

 
 

V Bratislave, dňa 30. 08. 2017 V Bratislave, dňa ……....…………… 
 
 

Za spoločnosť: Za účastníka: 
 
 
 
 
 
 

...................................................... ...................................................... 
     Mgr. Dávid Durbák prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. 

            O2 Slovakia, s.r.o. rektor STU v Bratislave 
            (na základe splnomocnenia) 
 
 
 
 
 
 

...................................................... 
Mgr. Peter Gažík 
O2 Slovakia, s.r.o. 
(na základe splnomocnenia) 
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 Príloha č. 3 k RD na „Mobilné telekomunikačné služby“ 
 

Zoznam Subdodávateľov 
 
 

Uchádzač / skupina dodávateľov 
 

Vedúci člen skupiny dodávateľov 
Názov/ obchodné meno: O2 Slovakia, s.r.o. 
Adresa sídla uchádzača: Einsteinova 24, 851 01  Bratislava 
Štatutárny zástupca:  Mgr. Dávid Durbák, konateľ 
     Mgr. Peter Gažík, konateľ 
IČO:     35848863 
DIČ:     2020216748 
IČ DPH:    SK2020216748 
 

a 
 

Člen skupiny dodávateľov 
Názov/ obchodné meno: O2 Czech Republic a. s. 
Adresa sídla uchádzača: Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle 
Štatutárny zástupca:  Ing. Tomáš Budník, predseda predstavenstva 
     Ing. Tomáš Kouřil, podpredseda predstavenstva 
IČO:     60193336 
IČ DPH:    CZ 60193336 
 
 
 

 
Por. 
číslo 

 
Subdodávateľ 
(obchodné meno, 
adresa sídla alebo 
miesto podnikania, IČO) 

 
Údaje o osobe 
oprávnenej konať za 
každého subdodávateľa 
(meno a priezvisko, 
adresa pobytu, 
dátum narodenia) 
 

 
Popis služieb 
poskytovaných 
subdodávateľom 
(predmet 
subdodávok) 

 
Výška plnenia 
realizovaného 
subdodávateľom 
vo finančnom 
vyjadrení v EUR 
bez DPH 

 
Podiel plnenia 
realizovaného 
subdodávateľom 
v % z celkového 
plnenia dohody 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

....      

 
 
 

Týmto čestne vyhlasujeme, 
že nebudeme využívať subdodávky a celé plnenie zákazky na zabezpečenie „Mobilných 

telekomunikačných služieb“ zabezpečím sami. 
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V Bratislave, dňa 30. 08. 2017 V Bratislave, dňa ……....…………… 
 
 

Za spoločnosť: Za účastníka: 
 
 
 
 
 
 

......................................................  
     Mgr. Dávid Durbák  

            O2 Slovakia, s.r.o.  
            (na základe splnomocnenia) 
 
 
 
 
 
 

...................................................... ...................................................... 
     Mgr. Peter Gažík prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. 

            O2 Slovakia, s.r.o. rektor STU v Bratislave 
(na základe splnomocnenia) 

 
 
 


