
Ucastnik: 

Podnik: 

DODATOK C. 1 K ZMLUVE 0 POSKYTOVANr VEREJNYCH SLUZIEB / S30J lJ/9J I 

Mesto Liptovsky Mikulils 
Sturova 1989/4, 
031 42 Liptovsky Mikulas 
Zastupeny: MUDr. Alexander Slafkovsky, primator mesta 
Osoba opravnena jednat' vo veciach obchodnych: 
MUDr. Alexander Slafkovsky, primator mesta 
Osoba opravnena jednat' vo veciach technickych : 
Ing. Dusan Mocamik, veduci utvaru informatiky 
ICO: 00315524 
DIG: 2021031111, neplatca DPH 
Bankove spojenie: Dexia a.s. pobocka L._Mikulas 
c. uctu: 1600443002/5600 

(cfalej aj ako "Ucastnfk" alebo "Mesto LM") 

a 

Slovak Telekom, a.s. 
Bajkalska 28, 
81762 Bratislava 
ZastUpeny: plnomocenec podl'a Podpisoveho poriadku Slovak Telekom, a.s. 
Osoba opravnena jed nat' vo veciach technickych a obchodnych: 
Ing. Andrea Jancovicova 
Manazer predaja korporatnym a SME zakaznfkom JUH 
ICO: 35763469 
Ie DPH: SK 202073R~3 
Bankove sDoienie: .............. .. 
c. uctu : ........... . .. 
spolocnost' zapisana v Obchodnom registri, vedenom pri Okresnom sude 
Bratislava I., odd. Sa, vI. C. 2081/B 

(d'alej aj ako "Podnik" alebo "ST.") 

spolocne aj ako "zmluvne strany." 

Glanok I. 
Uvodne ustanovenia 

1. Podnik a Ucastnik uzavreli dna 19.10.2009 Zmluvu 0 poskytovani verejnych sluzieb C. 
411/2009 VN (p6vodny nazov Zmluva 0 pripojeni) na "Zabezpecenie elektronickej 
komunikacie organizacnych zloziek Mesta Liptovsky Mikulas - InfoNET LM"(cfalej len 
"Zmluva"). 



Clcfmokll. 
Predmet dodatku 

1. Zmluvne strany sa v sulade so Zmluvou dohodli na jej nasledujucich zmenach: 

a) Clanok II. bod 1 sa meni a znie nasledovne: 

1. Podnik sa zavazuje poskytovat' Ucastnikovi virtualnu neverejnu datovu komunikacnu 
siet' InfoNet LM umoznujucu vzajomnu datovu komunikaciu pracovisk organizacii 
a institucii v zriad'ovaterskej posobnosti Mesta LM (cfalej aj ako "OvZP") a pracovisk 
Mesta LM a mestskeho uradu prostrednictvom verejnych elektronickych datovych 
komunikacnych sluzieb Podniku a ich centralnom pripojeni do siete internetu za 
podmienok upravenych touto Zmluvou a jej prilohami, ktore su jej neoddelitel'nou 
sucast'ou. Virtualna neverejna datova komunikacna siet' InfoNET LM je riesenim 
poskytovanym na baze verejnych telekomunikacnych sluzieb poskytovatel'a: Biznis 
CityNET (cfalej aj ako "BCN") s doplnkovou sluzbou Internet. Zoznam pripojnych 
bodov siete InfoNET LM je uvedeny v Prilohe C. 1 Zmluvy. 

b) Clanok IV. bod 1 sa meni a znie nasledovne: 

1. Cena za zriadenie a poskytovanie predmetu Zmluvy podfa clanku II. bod 1 tejto 
Zmluvy je stanovena v zmysle zakona NR SR c.18/1996 Zb. 0 cenach v zneni 
neskorsich predpisov dohodou (vratane prislusnych sadzieb DPH) a je uvedena 
v nasledovnej taburke: 

Zriadenie - Mesacny 
Sluzba Kapacita/pocet jednorazovy 

poplatok 
poplatok 

BCN - optika - navysenie - primar 100 Mbitls 
OS Internet + transport pre OS 

20 Mbitls internet 
Oefaul VLAN 80 Mbitls 

12,00 € bez OPH 3 052,08 bez OPH 
Cisco 3825 SEC k9 - existujuce 
+WIC-4ESW 1 ks 

IP pool 321P adries 
11 x pripojenie pobocky 10 Mbitls 

c) Clanok VI. body 1 a 2 sa menia a zneju nasledovne: 
1. Zmluva sa uzatvara na dobu neurcitU, najdlhsie do skoncenia verejneho obstaravania 

vyhlaseneho Ucastnfkom na predmet zakazky, ktorY je aj predmetom tejto Zmluvy. 

2. Podnik moze vypovedat' Zmluvu len z dovodov uvedenych v § 44 ods. 10 zakona c. 
351/2011 Z.Z. 0 elektronickych komunikaciach v zneni neskorsfch predpisov. 
Vypovedna lehota je pre obe zmluvne strany rovnaka, a to 1 mesiac a zacfna plynut' 
prvym dnom mesiaca, nasledujuceho po doruceni pisomnej vYpovede zmluvnou 
stranou. 

d) Povodna Priloha C. 1 Zmluvy - Zoznam prfpojnych bodov siete InfoNET LM sa v celom 
rozsahu nahradza novou Prilohou C. 1 Zmluvy - Zoznam pripojnych bodov siete InfoNET 
LM, ktorej znenie je obsahom Prilohy C. 1 tohto Oodatku. 



e) Povodna Priloha c. 3 Zmluvy - Popis technickeho riesenia siete InfoNET LM sa v celom 
rozsahu nahradza novou Prilohou c. 3 Zmluvy - Popis technickeho riesenia siete InfoNET 
LM, ktorej znenie je obsahom Prilohy c. 2 tohto Dodatku. 

f) Povodne prilohy Zmluvy: Priloha c. 4 Zmluvy - Specifikacia sluzby MPLS VPN, Priloha c. 
5 Zmluvy - Specifikacia doplnkovej sluzby MPLS VPN, Priloha c. 6 Zmluvy - Specifikacie 
sluzby BCN a Priloha c. 7 Zmluvy - Specifikacie doplnkovej sluzby BCN sa v celom 
rozsahu nahradzaju novymi prilohami, a to: Priloha c. 4 Zmluvy - Specifikacia k Zmluve 
o poskytovani verejnych sluzieb - Symetricky pristup, aDSL prfstup, BDSL pristup k 
sluzbe Business CityNET, Priloha c. 5 Zmluvy - Specifikacia k Zmluve 0 poskytovani 
verejnych sluzieb - Doplnkove sluzby k sluzbe Business CityNET, Priloha c. 6 Zmluvy -
Specifikacia k Zmluve 0 poskytovani verejnych sluzieb - Symetricky pristup, aDSL 
pristup, BDSL pristup k sluzbe Business CityNET, ktorYch znenie je obsahom Prilohy c. 3 
az c. 6 tohto Dodatku 

Clanok III. 
Zaverecne ustanovenia 

1. Dodatok nadobuda platnosf dnom podpisu zastupcami oboch zmluvnych stran a ucinnost' 
prvym dnom nasledujucim po dni dorucenia pisomneho potvrdenia 0 zverejneni tohto Dodatku 
Ucastnikom v zmysle § 5a ods. 11 zakona c. 211/2000 Z. z. 0 slobodnom pristupe k 
informaciam a 0 zmene a doplneni niektorYch zakonov (zakon 0 slobode informacii) v zneni 
neskorSich predpisov Podniku, ktorY tymto zaroven pozaduje taketo pisomne potvrdenie 
o zverejneni tohto Dodatku. 

2. Ostane ustanovenia Zmluvy, ktore nie su tymto Dodatkom dotknute, zostavaju bez zmeny 
platne a ucinne. 

3. Tento Dodatok je neoddeliternou sucast'ou Zmluvy a plati len so Zmluvou. 
4. Dodatok je vyhotoveny v styroch rovnopisoch, kazda zmluvna strana obdrZf dva rovnopisy. 
5. Po precitani Dodatku, na znak suhlasu s jeho obsahom, bol tento podpisany zastupcami 

zmluvnych strano 

Prflohy: 
Priloha c. 1 - Priloha c. 1 Zmluvy - Zoznam pripojnych bodov siete InfoNET LM 
PrUoha c. 2 - Priloha c. 3 Zmluvy - Popis technickeho riesenia siete InfoNET LM 
Prfloha c. 3 - Priloha c. 4 Zmluvy - Specifikacia k Zmluve 0 poskytovani verejnych sluzieb
Symetricky pristup, aDSL pristup, SDSL pristup k sluzbe Business CityNET (centrala) 
Priloha c. 4 - Priloha c. 5 Zmluvy - Specifikacia k Zmluve 0 poskytovani verejnych sluzieb -
Doplnkove sluzby k sluzbe Business CityNET 
Prfloha c. 5 - Priloha c. 6 Zmluvy - Specifikacia k Zmluve 0 poskytovani verejnych sluzieb -
Symetricky pristup, aDSL prfstup, BDSL pristup k sluzbe Business CityNET (pobocky) 

V L· t k M·k I' X· 14':(. V ,tlj Ip ovs om I u a~l, .. .' .. ..... ...... . V Bratislave, .!?:.( .. ~f.t ... 



PrUoha c.1 : 

Zoznam pripojnych bodov siete InfoNET LM 

I r!r.Tir.\. 
IIlI!rn leHTrn:u - e •. 

1 Mestsky urad StUrova 1989141 L. Mikulas 

2 Detske jasle Komenskeho 1939/15 L. Mikulas 

3 Informacne cetrum Namestie mieru 1 L. Mikulas 

4 Muzeum Janka Krafa Namestie osloboditel'ov 31 L. Mikulas 

5 Dom kultury Holleho 4 L. Mikulas 

6 Verejnoprospesne sluzby Druzstevna 1 L. Mikulas 

7 Komunitne centrum Sportova 119014 L. Mikulas 

8 
Zariadenie pre seniorov 

Palucanska 219 L. Mikulas a domov socialnych sluzieb 

9 Mestsky urad Stefanikova 8 L. Mikulas 

10 Dom smutku Priemyselna 1 L. Mikulas 

11 Plavaren Vajanskeho 20 L. Mikulas 

12 Separacna hala ul. Liarska - Podbreziny L. Mikulas 

Doverne! Mesto LiptovskY Mikulas - zmluva 0 pripojenf strana 1 



PrUoha c. 2 : 

Popis technickeho riesenia siete InfoNET LM 

Za najdalezitejsie vlastnosti siete InfoNET LM povazujeme nasledovne : 
- pevne, spofahlive, bezpecne a ..ychle diltove prepojenie prostrednictvom 
Metropolitnej Ethernetovej siete (MES) 
- Nepretrzite symetricke pripojenie s pozadovanou prenosovou r)tchlosfou 
- bezpecnost' dilt, VPN su striktne oddelene na zilklade VLAN a MAC adries 
- cez spomenutu pristupovu siet' bude bez problemov prenilsany protokol 
802.3, resp. Ethernet (standardne zauzivany v lokalnych siefach) a vsetky jeho 
najpouzivanejsie variacie (Legacy Ethernet, Fast Ethernet a Gigabit Ethernet), 
- spolocnosf Slovak Telekom je schopna bez kompJikacii poskytnuf a spristupnif v 
MES razne variacie pozadovanej prenosovej kapacity. 

Pristup do MES prostrednictvom sluzby Business CityNet s Ooplnkovou sluzbou 
Internet umoznuje vyuzivaf najmodernejsie technologie spolocnosti Slovak Telekom. 
Zakladny princip fungovania a operatfvnosti MES, prostrednictvom ktorej je 
poskytovany aj prfstup do verejnej datovej siete Internet, sa vzfahuje k druhej -
linkovej vrstve referenCnf3ho modelu OSlo To okrem im3ho znamena, ze transport 
datovej prevadzky cez takto koncipovanu sief je zabezpecovany prepfnanim 
(switchovanim) na ureitom pocte dostatocne vykonnych prepfnacov (switchov). 
Switche su priamo vybavene optickymi rozhraniami, aby boli okamzite a bez 
komplikacii schopne prijimaf a switchovaf transport datovej prevadzky, ktora je 
realizovana na optickom prenosovom mediu. 
Spomenute switche su schopne vykonavaf aj urcite specificke - nadstandardne 
funkcie, vd'aka ktor)tm mazeme implementovaf filozofiu vytvarania VLAN sieti a 
priradif tak unikatne identifikacne cislo konkretnemu zakaznikovi v ramci celej MES. 
Oatova prevadzka v navrhovanom technickom rieseni bude obojstranna v rovnakom 
case (resp. je reaJizovana mod~m full duplex). 

Pristupovil dimenzia k MES bude realizovanil na optickom prenosovom mediu. 
Na zakaznickej strane (resp. smerom k strukturovanej kabelazi lokalnych sieti) bude 
odovzdavacim rozhranfm sluzby Ethernet na koncovych zariadeniach Cisco. 

Pripojenie centraly 
Pre pripojenie centraly navrhujeme vyuzitie sluzby Business CityNet Pristup ako 
pristupovu technologiu na optickom prenosovom mediu k MES s ..ychlost'ou 100 
Mbitls. Sluzba default vLAN 80Mbitls a doplnkovil sluiba internet 20Mbitls bude 
odovzdana na FE portoch vykonneho zariadenia Cisco rady 3825. Uvedene 
zariadenie zostava v majetku spolocnosti Slovak Telekom a jeho sprava a 
konfiguracia je tiez v kompetencii nasej spolocnosti. 

Pripojenie pobociek 
Pripojenie pobociek do siete bude realizovane pomocou symetrickych pripojeni s 
prenosovou kapacitou 10/10 Mbitls na optickej sieti. Odovzdavacim bod om 
sluzby bude EthernetlFastEthernet port na smerovaci Cisco, ktoreho dodavka, 
konfiguracia a sprava bude zodpovednosfou spolocnosti Slovak Telekom. 

Doverne! Mesto LiptovskY Mikulas - zmluva 0 poskytovanl verejnych sluzieb strana 1 



v 

Specifikacia (pristupy) 
k ZmJuve 0 pripojenl 

. . . . . . ~ . . 
BeN K zmluvo ~Islo 

1135050000 5100000215 
K6d u~.tnlko K6dodrod te 

D zriadanle 0 pralotanla D pramlastnanla D zmana richlosli D zmena paramatrov D dalAla VLAN/daflnovana dalAla VLANNMAN 181 Ina zmanalll prlstupu k slulba Business CltyNET 

D zriadenle 0 prelotanle D premlastnenle D zmena richlostl D zrnena parametrov Dina zmenalll aDSL prfstupu k slulbe Business CltyNET 
D zriadenle U pralotanla 0 premlestnenle 0 zmena richlosll 0 zrnena parametrov 0 dalAla VLAN/dafinovana dalAla VLANNMAN Dina zmena'" Business DSL prfstupu k slulbe 
Buslnoss CltyNET . 
D prfplBtok za expresn6 zriadonle/pretolonle/premlestnenle prfstupu do 5 dnll21 D prfplBtok lB expresn6 zriadenle/prelolenle/premlestnenle prfstupu do 10 dnlill 

datum deaktlv8cle prlstupu prj prelolenl: D doom prekladky 
Z1.daler vyplnl Uaeonym pllmom lb. ,voll6 e.,11 mlp. krltlkom vyznael poladovoml volbu. N. kafdy prl,tup k alulbo 0 po\rebn6 vyplnlf olobltnu SpoclHk4clu. 

N6zov vlrtullln'J slete I meatolm I D Nova 181 Rozllranle exlstujucej 

Ueastnlk (wedle sldlo alebo trvai6 bydllsko) 

Obchodnl! meno (alebo priezvlsko. mano, litul): Mesto Llptovsky Mlkul86 

Ill.;u lalaDo roane CISlO): UU;Jlt1t124 ICDPH: 1 Bankove spojanla: 

Ullca: Sturova Obec: Llptovsky MlkulaA I psC: 03142 I Dodacla poAta: 

Suplsne elslo: 1989 Orlantaene elslo: 41 

Kontaktny telaf6n: Fax: J E-mall: 

D ~latul'my organ (vyph'\uja Ian pravnlcka osoba) o Splnomocnena osoba alabo zllkonny zastupca 

Priezvlsko, meno, tHul: 1 ClsloOP: 1 Kontaktny telef6n: 

Ullca: 1 Suplsne elslo: I OrJentBene elslo: IObec: 1 psC: 

NovY adreillt - adresa zaslalanla plsomnostl (vyph'\uja sa Ian v pripada, ok ja Inll ako adrasa ue&stnlka, rasp. lie&stnlk vyullva P .O.BOX) 
Obchodnl! mano (alabo priazvlsko, meno, tltul l: 

ICO (alebo elslo OP): I ICDPH: 1 Bankove spojenla: 

Ulica: I Obec: 1 psC: 1 Dodacla poAta: 1 P.O. BOX: 

Zmena spOsobu platby I Frakvencle fakturacle 

o vholovostl 181 prlkazom na uhradu o plalba inkasom (pri plalbe inkasom proslme konlaklovaf Va§u banku) 
o fakluraene obdobie dvojmesaene (je moine iba pre ueaslnlka fyzicku osobu a nie je motne pri eleklronlckej forme faklury) 
Splalnosf dvojmesatneho vyutlovania: 0 jednorazovo za cele fakluracne obdobie o 2 plalby - mesatne tiaslky 
vypis odchadzajuclch volanl verejnej lelef. slutby poskytovany po§lou na 3 fakluratne obdobia sa spoplalnl po 3 fakluracnom cykle. 

Zmena dorueovanla faktiir 

o Elektronlck6 faktiira vo fOmlale PDF (EF PDF) sprlstupnena na webovej s!ranke ~.H.om.l!k I www.lrll!is.lIk • o Paplerovi faktura zasielana po~lou 

o Potadujem dorutovanie EF PDF do e-mailu· · o Potadujem zasielanie odpisu EF PDF po§lou··· Idenlifikalor EF PDF: 0 Klienl 10 o Login: 

•• E-mail pre dorueovanle EF PDF: 

• Ueaslnlk podpisom lejlo Zmluvy polvrdzuje/uderuje suhlas na poskytovanie faklury v eleklronlckej fOmle podra plalnych V§eobecnych podmienok a Tarify ST vydanych pre 
sluiby, ktore su predmelom lejlo Zmluvy a zarovefl suhlas s poskytovanlm Eleklronickej faktUry sprlslupnenlm na www.l-com.sk I www.vypis.sk ... Oeastnlk berie na vedomie, 
ie Eleklronjcka faklura bude s jeho suhlasom dorutovana ako prlloha e-mailovej spravy vo formale PDF a jej olvorenie nebude chranene heslom proli neopravnenemu prlslupu 
k udajom. Ueaslnlk podpisom lejlo zmluvy 0 pripojenl polvrdzuje, ie si je vedomy zodpovednosU za ochranu udajov na eleklronickej faklure zaslelanej na nlm urtBnu e-mailovu 
adresu pred prlslupom Iretlch os6b. ST nezodpoveda za ~kody spOsobene ueaslnlkovl prlslupom neopravnenych os6b k udajom na eleklronickej faklure vo fOmlale PDF .••• 
Odpis EF PDF bude spoplalneny v zmysle laritV. 

Suplsne elslo: 1 Orlentaene etslo: I Nakladove stredlsko (prlstup): 1 Nakladove stredlsko (Buslnass DSL pristupiaDSL prlstup): 

Prfstup k slulbe Business CItyNET 181 Prfstup k slutbe Business CItyNET D Business Area pristup k slulbe Buslnass CityNET 
D Prfstup do dAtoveho cantra 

Osoba poveran' podplsom odovzdavacleho prolokolu I PrJezvisko, meno, tltuI: DuAan Moe&mlk tel.: 0903273802 

Oznae. exlltujliceho prfstupu (vypll\te, len ak iladate zmenu paramatrov, zrnanu richlostl , prelol enle alebo premlestnenla exlstujuceho prfstupu k sluiba) I'dent. prlstupu 
LlMI-LIMI BCN8 MLiMI 

Rychlolf prfstupu k stulbe 1 D 2 MblUs D 4 MblUs D 6 Mbitls o 8Mbltls D 10 MblVs 181 100 Mbltls D 1 GblUs 0 

Rozhranle I 010 BaseT 181100 BasaT D 1000 Base-LX 
Ethemet D auto 181 full-duplex D half-duplex D I Default VLAN 181 Default VLAN Id 

OalilaVLAN J D Zriadenle (OaiAla VLAN Id) D Zmena (OaiAla VLAN Id) D Zrulenle (Oail ia VLAN Id) I Poeet dBI61ch VLAN 

Deflnovana dailia VLAN D I Def. dalAla VLAN Id I VMAN D I VMANld DohodnutA cena za pouilvanle VMAN: E bez DPH (mesaene) 

SLA(3) l oano SLA-Id DohodnutA cana: E bez DPH (mesaene) vyber zo zoznamu 

NET Reponlngl' l I D ano typ vyber zo zoznamu Sada reportov DohodnutA cena: E bez DPH (mesaene) vybar zo zoznamu 

Proakt/vny monltorfngl5) I D Ano Kontakt: Meno Tel. E-mail I DohodnutA cena: E bez DPH (mesaene) vyber zo zoznamu 

Ullca: Stlirova Suplsne cislo: 1989 Orientaene elslo: 41 zaC/slle: 

Udaje 0 mle.1e posky1ovanla prfstupu k slulbe o Obec: Liptovsky MlkulaA psC: 03101 Poschodle: Mlestnos! (byt) e.: 
Zodpovednll osoba na mleste odovzdania sluiby, ktorA poskytne potrebnu suCinnos! prj zriadovanl slutby: 
Prlezvlsko, meno, titul: DuAan Moe&mlk tel.: 0903273802 

Poladovanj dilium zriadenla prfstupu 1 ad: (poiadovany datum zriadenla pristupu nla je zllvazkom pre ST, a. s.) 

Doba poskytnutla prfstupu 1 181 neureM 1 Dun;:lta do: 

Vlazanosf I 38 meslacov 

DohodnutA cena za D zrfadenla - D preloienle - D premlestnenla - D zmanu parametrov je 1 1,00 E bez DPH (jednorazovo) 

DohodnutA cena za posky1ovanle slulby ja 1 2237,08 E bez DPH (mesaene) 

Zmluvnll pokuta za porulanla zAvlzku doby vlazanostl j8 slanovens ako 1 16 nasobok mesaenej cany za poskytovanla prlstupu k slutba BCN 

Business CityNET 01082011 1/3 



Za kaldyo meslac vyullvanla slu1by sa \/jlka zmluvneJ pokuty znlluJe 0 I 2.5 percenl 

D zalolny BCN prfatup D BWA-FWA back-up I ldentlflkACla exlstuJuceJ zalohy: 
Rychlosr: Rozhranle: KZ: 

Poladovany dAtum zrfadenla l od: (poladovany dAlum zriadenla nle je zAvAzkom pre ST. a. s.) 

Doba poskytnutla I D neur~A I Du~a do: 

zaloln6 rtelenle k prfstupu k slulbe Vlazanosr I meslacov 

(v prfpade \/jpadku spoJenla) DohodnuU cena za D madenle - D prelolenle - D premlestnenle - D zmenu parametrov Je I € bez DPH (jednorazovo) 

DohodnuU cena za poakytovanle slulby Je € bez DPH (messene) 

ZmluvnA pokuta za porulenle zavlzku I nAsobok messenej ceny za poskytovanle zalohy k prlstupu k slu!be BCN 
doby vlazanoatl je stanovenA ako 

Za kaldy mealac vyullvanla alulby sa \/jlka zmluvneJ pokuty znlluJe 0 I percent. 

aDSL prfstup k slulbe Business CItyNET 

Osoba poverena podplsom odovzd6vacleho protokolu I Prtezvlsko. meno. Inul: lei.: 

OznaC. exlstuJuceho aDSL prfstupu (vypl/ite. len ak tiadate zmenu paramatrov. zmenu r)ichlostl. prelotenle alebo premlestnenle aDSL prfSlupu k j Ident prfstupu 
slulbel 
Rychlost' aDSL pristupu k slutbe I D 2048/384 kbltls D 20481512 kbltls D 2560/384 kbltls D 2560/512 kbltls o 30721384 kbltls o 30721512 kbltls 
(downstream/upstream) D 3584/384 kbitls D 35841512 kbltls D 61441384 kbltls D 61441512 kbltls D 12288/512 kbltls 

Obchodne menD (alebo prtezvlsko. meno. Inul): 

UdaJe 0 mlesle poskytovanla 
Ullca: Suplsne elslo: Orlenlaene elslo: zaelslle: 
Obec' PS~: Poschadle: Mlestnosf (byt) e.: Prtpojene koncove zariadenle: 

aDSL prtstupu k slulbe Zodpovedna osoba na mlesle odovzdanla slufby. ktora poskytne polrebnu sueinnosr pri zriadovanl slutby: 
Prtezvisko. meno. !itul: lei.: 

Dom6nov6 meno @ .sk (lvorl easf prthlasovsclch udajov. neswisl s domllnemi registrovanjml u spr8vcu •. sk" dom6ny) 

~ IP adresny rozsah LAN: -
IP adre8l\cla 

Maska: . . . 
DefauH galeway: . . . 
D In6po1ladavky (napr. na routing LAN-u): 

SLA(3) o Ano SLA-Id J DohodnutA cena: € bez DPH (mesaene) vyber zo zoznamu 

NET Reportlngl., Dano typ vyber zo zoznamu Sada reportov J Dohodnut6 cena: E bez DPH (mesaene) vyber zo zoznamu 

poladovany datum madenl. prfstupU I ad: (poladovany datum zriadenla prfstupu nle je zavllzkom pre ST. a. s.) 

Doba poskytnuUa prfatupu I D neur~a I D urella do. 

Vlazanost' I mealacov 

DohodnutA cena za D madenle - D prelolenle - D premlestnenle - D zmenu parametrov Je I € bez DPH (jednorazovo) 

DohodnutA cena za poskytovanle slu1by Je I € bez DPH (messene) 

ZmluvnA pokuta za porulenle zavlzku doby vlazanostl Je stanovenA ako I nasobok messenej ceny za poskytovanle aDSL prtstupu k slu!be BCN. 

Za kaldy meslac vyullvanla slu1by •• vY'Aka zmluvneJ pokuty znlluJe 0 I percent. 

o ISDN back-up. elalo: 

Poladovany datum zrfadenla l od' (pofadovany datum zriadenle nla je zavllzkom pre ST. a. s.) 

Doba poskytnutla I D neur~a I D ureitA do: 

zaloln6 rfalenle k aDSL prfstupu Vlazanosr I meslacov 
k alu1be Iv prfpade \/jpadku 

Dohodnut6 cena za D zrladenle - D prelolenle - D premlestnenle - D zmenu parametrov Je I € bez DPH (jednorazovo) spoJenla) 

Dohodnut6 cena za poskytovanle slulby Je € bez OPH (messene) 

Zmluvna pokuta za porulenle zavlzku doby vlnanostl Je stanovenA nAsobok mesaenej ceny za poskytovanle zAlohy k aOSL prislupu 
ako k slulba BCN 

Za kaldy meslac vyullvanla slulby sa \/jAka zmluvneJ pokuty znlluJe 0 I percent. 

Business DSL prfstup k slulbe Business CItyNET 

Osoba poverenA podplsom odovzd6vacleho protokolu L Prtezvlsko. meno. IIlul: lei.: 

OznaC. exlstuJ6ceho prfstupu (vypI/ite. len ak tiadate zmenu parame\rov. zrnenu ,ychlostl. prelofenle alebo premlestnenle existujliceho 
Business DSL DristuDU k slufbe\ I 'dent. prlslupu 

Rychlosr prfstupu k slulbe o 211 MbiVa D 311 Mbitls D 411 Mbltls D 5/1 Mbltls D 112 Mbltls D 1/3 Mbltls D 1/4 Mbltls D 115 Mbltls 

Rozhranle D EthemetJFastElhemat I Default VLAN D Default VLAN Id I Zrfadenle .. ~. Zrulenle 0 Zmena U pre Dalila VLAN D DalAla VLAN Id Poeet 
Ifailich VLAN 

DeflnovanA Ifailia VLAN D I oar. dalAla VLAN Id I VMAN D I VMANld I Dohodnut6 cena za poullvanle VMAN: E bez OPH (messene) 

SLA(3) I D ano SLA-Id Dohodnut6 cena: E bez OPH (meSlena) vyber zo zoznamu 

NET Reportlng(" I D ana typ vyber zo zoznamu Sada reportov Dohodnut6 cena: E bez DPH (mesaene) vyber zo zoznamu 

Proaktlvny monltorlng(S) I 0 ana Kontakt: Meno Tel. E-mail Dohodnut6 cena: E bez OPH (messene) vyber zo loznamu 

Obchodn6 meno (alebo prtezvisko. meno. litul): 

UdaJe 0 mlesle poskytovanla 
Ullca: Suplsn6 elslo. Ortentaen6 elslo: zaelslie: 
Obec' PS~: Poschodle: Mieslnosf (byt) e.: Bualness DSL prfstupu k slulbe 
Zodpovedna osoba na mleste odovzdania slufby. ktora poskytne polrebnu sueinnosf prt zrtadovanl slu!by: 
Prtezvisko meno IHul: leI.: 

Poladovany d6tum zrladenla prfstupu ad: (poladovany dalum zriadenla prlstupu nle je zavllzkom pre ST. a. s.) 

Doba poskytnutla prfstupu I Dneu~a 1 D ureilA do: 

Vlazanosr I meslacov 

Dohodnut6 cena za D madenle - D prelolenle - D preml .. tnenle - D zmenu ,ychlostl - D zmenu parametrov Je I E bez OPH (jednorazovo) 

Dohodnut6 cena za poskytovanle slu1by Je I € bez OPH (messene) 

ZmluvnA pokuta za porulenle zavlzku doby vlazanostl Je stanoven. ako I nAsobok mesaenej ceny za poskytovanie Business OSL prlstupu k slufbe BCN 
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Za kaldy meslac vyullvanla slulby sa vyAka zmluvneJ pokuty znlluJa 0 
I 

percent. 

Ak vnulome vadenle v obJekle Je vybudovan6: 
o Ucastnlk zabezpecl suhlas s vyutltlm vnutomeho lelekomunlkacneho vedenla u vlastnlka, resp. sprilvcu vnUtomych rozvodov. 
V prlpade nesuhlasu vlastnlka resp. sprilvcu vnutornych rozvodov, sa postupuje, ako keby vedenle nebolo vybudovane. 
o Ueastnlk potaduje vnutorne vedenla v objekte vybudovaf ako sucasf zrladovaneho telekomunlkaeneho okruhu a zabezpecl suhlas 

Ak vnulom6 vedenla v obJakle vlostnlka resp. sPrilvcu nehnutefnostl s InAtalilclou v objekte a technlcku dokumentilclu exlstujuclch vnutornych rozvodov. 
nla Ja vybudovan6: o Ueastnlk zabezpecl vybudovanle vnutorneho vedenla pod fa potladavlak ST. 

o Elektronlckil taktura XML I 0 zrlodenle • prldelenle noveho hesla o zmena • prldelenle noveho hesla prlstupovy k6d (login): (0) 

~81Itn6 vyhlAsenle: 

Ucastnlk (uved'le trval6 bydllsko alebo sldlo): 

Prlezvlsko, meno, tltul alebo obchodne meno: 

Ullca: Suplsne cislo: Orlentacne cislo: Zilclslle: I Obec: I psC: 

V prlpade pnlvnlckej osoby: ICO: IC DPH: I V prlpade tyzlckej osoby: Rodne cislo: 

Kontaktny telet6n: Fax: 

o nilJomca nehnutefnostl, resp. vnutomych rozvodov I 0 vlastnlk nehnuternostl, resp. vnutomych rozvodov I Dine: 

Ueastnlk cestne vyhlasuje, te je vlastnlkom nehnutefnostl, resp. vnutornych rozvodov, na ktorYch mil byf podfa Zmluvy 0 prlpojenl vybudovane prlpojne telekomunlkacne vedenle a 
umlestneny koncovy bod VTS, alebo te mil k predmetnej nehnutefnostl, resp. vnutomych rozvodov utlvacle prilvo vyplyvajuce z niljomneho alebo Ineho prilvneho vzfahu a mil suhlas 
vlastnlka nehnutefnostl, resp. vnUtomych rozvodov na vybudovanla prlpojneho lelekomunlkacneho vedenla a umleslnenle koncoveho bodu VTS. Ak uCaslnlk uvledol v lomlo vyhlilsenl 
nepravdlve udale a v suvlslosll s llim vznlkne poskytovalefovl Akoda alebo dodalocne nilklady, zavazule sa mu lulo Akodu alebo dodalocne nilkladv uhradlf. 

VyhlAsenle vlastnlka nehnuternostl, resp. vlastnlka vn~tornych rozvodov, v ktorej mA byf umlestneny koncovy bod slufby 

Prlezvlsko, meno, t1tul (alebo obchodne meno) vlaslnlka nehnulefnostl, resp. vlaslnlka vnulomych rozvodov: 

ICO: ICDPH: ClsloOP: 

Ullca: Obec: psC: 

Orlenlacne cislo: I Suplsne cislo: Konlaklny lelef6n: 

Suhlaslm s vyutilim exlslujuclch lelekomunlkacnych rozvodov, ako aj s vybudovanlm prlpojneho lelekomunlkacneho vedenla Mleslo a dalum: 
v prlestoroch, v ktorYch mil byf slutba zrladenil. SUCasne suhlaslm, aby ST v budove (prlp. na pozemku k nej palrlacemu) 
vykonal nevyhnutne upravy na zrladenle slutby a umlestnll tu nevyhnutne lelekomunlkacne zariadenla. Svojlm podplsom 
potvrdzujem, te vyplnene udaje su sprilvne. V zlotltejAlch prlpadoch vyhotovl ST nilcrt ulotenla vedenla, klorY je zilujemca 
povlnny daf potvrdlf majltefovl nehnutefnostl. podpls a peclalka vlastnlka nehnutefnostl 
Ueastnlk vyhlasuJe, Ie Je oprilvneny utlvat' prlestory, v kt0rYch mil byf umlestneny koncovy bod slulby. 

Slufobn6 z4znamy ST 
181 Preniljom koncoveho zarladenla (v systeme exlsluje dalAla objednilvka): Iyp CISCO 3825 - doplnenil karta WIC-4ESW 
Ine 

Spracuvanle osobnych udaJov: ST bude poutlvaf udaje 0 ueastnlkovl za podmienok uvedenych vo VAeobecnych podmlenkach a v prlsluAnych prilvnych predplsoch. Rozsah, ueel a 
podmlenky spracuvanla udajov 0 ueastnlkovl su blitAle Apeclflkovane vo VAeobecnych podmlenkach ( elilnok Telekomunlkacne tajomstvo a ochrana udajov). V prlpadoch, kde mote ucastnlk 
zamedzlf, aby sa jeho udaje poutlvall na urelte ucely, uCastnlk mOte kedyko1vek ST oznilmif, te sl netelil takelo poutlvanle jeho udajov. Ak je podmlenkou spracuvanla udajov uCastnlka 
udelenle suhlasu, mOte uCastnlk takYto suhlas kedyko1vek odvolaf, v prlpade, te ho udell. UCastnlk mOte ST kedyko1vek potladaf 0 Informilclu, ako sa jeho udaje poutlvaju. Vlac 
Informilcll 0 poutlvanl udalov motno nillsf na www.slovaktelekom.sk . Polotka .(nil zmena obsahuje zmeny, klore nle su uvedene v Tarlfe (napr. zmena doby vlazanostl, ald.). Tilto zmena nle je spoplatliovanil . 

(2) Expresne zriadenle prlstupu je motne len na eXlstujucej InfraAtrukture. 
(l) Poskytovanle dohodnutej urovne slutby (SLA), v prlpade potladavky uCastnlka 0 SLA po nadobudnutl platnostl Zmluvy 0 prlpojenl, je mozne len formou uzalvorenla plsomneho dodatku 
k Zmluve 0 prlpojenl. SLA je poskytovane len k prlstupu k slutbe BCN. K aDSL prlstupu k slutbe BCN SLA neposkytujeme. 
(.) NET Reporting je motne zrladlf len v prlpade, te mil uCastnlk koncove zarladenle v sprave ST. V prlpade zriadenla doplnkovej slutby NET Reporting sucasne so slutbou Business CityNET 
bude doplnkovil slutba aktlvovana spravldla do 15 prac. dnl od prevzatla Odovzdavacleho protokolu slutby. V prlpade dodatoeneho zriadenla doplnkovej slutby NET Reporting bude tato 
doplnkova slutba aktlvovana spravldla do 15 prac. dnl odo dna podplsu/akceptacle Specifikilcie zo strany poskytovalefa. 0 aktlvacll slutby bude ueastnlk Informovany. 
(5) Proaktlvny monitoring je motne poskytovaf, len ak je BCN prlslup ukoneeny koncovym zarladenlm (switch) v sprilve ST (platl pre Atandardny prlstup k sluzbe BCN). V prlpade zriadenla 
doplnkovej slutby Proaktlvny monitoring sUCasne so slutbou Business CltyNET bude doplnkova slutba aktlvovana spravldla do 10 prac. dnl od prevzatia Odovzdilvacieho protokolu slutby. V 
prlpade dodatoeneho zrladenla doplnkovej slutby Proaktivny monitoring bude tato doplnkova slutba aktlvovana spravldla do 10 prac. dnl odo dna podplsu/akceptilcle Speclfikacle zo strany 
poskytovatefa. 0 aktlvacll slutby bude uCastnlk Informovany. 
(0) Vyplnuje sa len v pripade slutby Elektronlcka faktura XML, ak zilkaznlk ut ma prldeleny login a chce ho vyutlvaf aj pre dalAle slutby. 
(1) Elektronlcka faktura bude so suhlasom uCastnlka dorucovana ako prlloha e-mallovej sprilvy vo formate PDF a jej otvorenle nebude chrilnene heslom protl neopravnenemu prlstupu k udajom. 
Ueaslnlk podplsom lejto Zmluvy 0 prlpojenl aJalebo Speclfikilcle k nej prtnaletiacej potvrdzuje, ze sl je vedomy zodpovednostl za ochranu udajov na elektronlckej fakture zasielanej na nlm 
ureenu e-mallovu adresu pred prlstupom tretlch osob. ST nezodpoveda za Akody sposobene uCaslnlkovl sposobene prlstupom neopravnenych osob k udajom na eleklronlckej fakture vo 
formate PDF. (e) (www.vvpls.skl 

P!i1ot.y (vyplnl pracovnlk Sn tvorla neoddellternusueasf Zmluvy 0 prlpojenl. 

g Osvedeena k6pla vyplsu z Obchodneho reg Istre Q OsvedeenB kOpia vyplsu zo Zivnostenskeho reglstre 0 Osvedeenil plna moe 
o Osvedeena k6pla Ineho oprilvnenla na podnlkanle 0 Suhlasadresata 0 

Miesto: Liptovsky Mikulas 

Datum: 

Business CityNET 01082011 

Miesto: Banska Bystrica 

Datum akceptacie navrhu: 11-f. 1v/~ 
Meno pracovnlka: Andrea Jan~yj~va 

~--,..,- a "'r"1l~1I poskylovatefBizilstupcu 
·v poskytovatefa 

ST k6d predajcu: I I I I I 
Datum prevzatia navrhu: 

Meno predajcu: : Helena Drozdova 

Tel. elslo: 0914 704 052 

/ 

31~ 
/ 

podpls a peeiatka predajCU/zilstupcu poskytovatefa 
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Y.I.l -..I.- • • 
~Specifikacia k Zmluve 0 poskytovanr verejnych sluzieb -Doplnkove sluzby k sluzbe Business CityNET 

uzavretil podra zakona C. 35112011 z.z. 0 elektronlckYch komunlk8clllch medzl podnlkom Slovak Talakom, a. s., Bajkalski! 28, 817 62 Bratislava, ItO: 35 763 469, It DPH: SK2020273893, 
zapl.any,n v obchodnom raglstrl vedenom pit Okresnom sude Bratislava I, odd leI: Sa, vlotka Cislo: 208118 (dalej len .,podnlk") a OC8stnlkom (dalej Ian .Apeclflkllcla"). 
Informllcle 0 Zmluve 0 poskytovanl verajnych slufJeb, ku ktoraj sa uzatvllra Wo Apeclflkilcla (dalej len . Zmluva") 

Siulba: BCN I K6d UCastnlka: 1135050000 K6d Adrasllta: 5100000215 laslo Zmluvy: 

· OCastnlk 181 prlIvnlckil 0I0ba o fyzlckil osobe - podnlkater o fyzIckiI osoba - nepodnlkater 
Prlezvlsko (Obchodn6 meno) / Meno / Tltul: Meslo Llplovsky MlkulllA AUitna prtsluinosr: 

Rodn6 Cislo /Ieo: 0031 5524 reDPH: e. OP alebo Pasu: 

Ullea: $turova Suplsn6 Cislo: OrtentaCn6 Cislo: 41 

Obee: LlptovskY MlkulllA PSe: 03142 Byt CJ poschodle: / 

I Telefon/Mobll: E-mail: Poznllmka: 

\ §tatutamy orgAn / Ukonny zAlltupca / splnomocnenll osoba 

Prlezvlsko / Meno / Tltul : Telefon/Mobll: e.OP alebo Pasu: 

Ullca: Suplsn6 Cislo: OrientaCn6 Cislo: / Obee/PSe: / 

Prlezvlsko / Meno / Tltul: Telef6nlMobll: e.OP alebo Pasu: 

Ullca: Suplsn6 Cislo: OrientaCn6 Cislo: / Obec/PSe: / 

· Novy Adras6t - adrasa zaslelanla plsomnych IIstln (vyplnuje sa len v prfpade, ak je Inll ako adrasa uC8stnlka, resp. IiCastnlk vyuflva P.O.BOX) 
Prlezvlsko (Obchodne meno) / Meno / Tltul: 

leO: Ie DPH: NlIklad. stradlsko: 

Ullca: Suplsn6 Cislo: OrientaCn6 Cislo: 

Obee: PSe: P.O.BOX: 

Telef6n/Mobll: E-mail: Poznllmka: . Osoba poverena prabratlm odovzd6vacleho protokolu 
Prlezvlsko / Meno / Tltul: DuAen Moeamlk Telef6nlMobll: 0903273802 

· ZuCtovacle obdoble a frekvencla fakturAcla 
ZuCtovacle obdoble je jednomesaCn6. Trvanle zuClovacleho obdobla je od prv6ho do posledn6ho dlla kalendllmeho meslaea. Prlpadnu zmenu trvania zuetovacleho obdobia 
Podnik oznAmi Oeastnlkovi najmenej jaden mesiac vopred. 

~ frakvencia fakturllcie jednomesaCnll 0 frakvencia fakturAcie dvojmesaCnll (ie mome iba pre uCastnlka fyzicku osobu a nie je mofn6 pri eiektronickej forme faktury) 
S/llatnosf faktu/V pri dvoimesaCne! frekvencil faktumcie: 0 !ednorazovo za ceie dvojmesaCne obdobie 0 2 piatby - mesaCne Ciastky_ 

· Sp6sob fakturi\cle 
o Elektronleka fakture vo formllte PDF (EF PDF) sprlstupnena na Intemetovej strlInke Podniku • o Paplerova faktUra zallelana poA1ou 

o Pofadujem doruCovanie EF PDF do e-mallu- o Poiadujem zaslelanie odplsu EF PDF pottou-· Heslo k EF PDF (web): 0 Kllent 10 o Login: 

""E-mail pre doruCovanle EF PDF: E-mail pre notifik6cie EF PDF: 
• Oeastnlk podpisom tohto Dodatku potvrdzujeJuderuje suhlas na poskytovanie faktury v elektronickej forme podra platnych V§eobeenych podmienok a Cennlka a z6roven suhias s 
poskytovanlm Elektronickej faktury sprlstupnenlm Intemetovej strAnke Podniku. - OC8stnlk berie na vedomle, fe Elektronicka faktura bude s jeho suhlasom doruCovana ako prlloha e-
mallovej spmvy vo form lite PDF a jej otvorenie nebude chmnene hesiom proll neopmvnenemu prlstupu k udajom. Oe&stnlk podpisom tohto Dodatku potvrdzuje, f e si je vedomy 
zodpovednosti za ochranu udajov na elektronickej faktlire zasielanej na nlm ure&nu e-maiiovU adresu pred prlstupom trench osOb. Podnik nezodpoveda za Akody spOsobene ue&stnlkovi 
prlstupom neopravnenych osOb k udalom na elektronickel fakture vo formllte PDF. "- Odllis EF PDF bude spoplatneny v zmysle Cennlka. 

o zriadenie o prelofenie o premiestnenie o zmena rYchlosti o zmena parametrov o inll zmenal') doplnkovej slufby Ethemet Line 

o zriadenie o prelofenie o premiestnenie o zmena rYchlosti o zmena paramatrov ~ ina zmenall) doplnkovej slulby Intamet 

o zriadenie o prelolenie o premiestnenle o zmena rYchlosti o zmena parametrov o ina zmena") doplnkovej slulby MPLS 

o zriadenie o prelofenie o pramiestnenie o zmena rYchiostl o zmena parametrov o ina zmena" ) doplnkovej slulby WN 
o prlpiatok za expresn6 zrladenle doplnkovych slu1ieb do 5 dnl o prlplatok za expresn6 zrladenle dopinkovych siulieb do 10 dni(2) 
o zriadenie 0 zmena programovych baUCkov o praiolenie o premiestnenie Ozmena p~ramu __ 0 ina zmena doplnkovej slulby IP TV -

Adresa (musl by\' totoina s adrasou prlstupu k siufbe): 

Onovy 
Ullca: OrientaCne Cisio: SiJpisnll Cisio: ZlI~sile: 
Obec: pst: Poschodle: Miestnos! C.: 

Prlstup k sluibe 
BusIness CltyNET 
(ku ktor6mu 88 vide 
doplnkovllslulba -
pristupoVV bod A) 

Zodpovedna osoba na mieste odovzdania siufby, ktom poskytne potrebnu suCinnosf pri zriadovanl siufby 
Priezvisko, meno, tilul: tei.: 

SLA(3) 0 ano SLA-Id 

identifikllcia prlstupu: 
LIMI-LIMI BCN8 MUMI 

. o 2 Mbitls 
Rychiosf prlstupu k slufbe 0 10 Mbltls 

010 BaseT ~ 100 BaseT 01000 Base-LX 
Ethemat 0 auto ~ fuil-duplax 0 half-dupiex 

Rozhranie 

Para metre poladovanej doplnkovej slufby Ethernet Line 

Adresa (musl by\' totolnll s adrasou prfstupu B ): 

o 4 Mbltls 0 6 Mbltls 
~ 100 Mbltls 01 Gbltls 

o 

o novy Uiica: OrientaCne Cislo: Supisne elsio: Zileislie: 

o 8Mbitls 
o 

Prlstupovj bod B Obec: pst: Poschodle: Miestnos! C.: 
o eXistujud Zodpovednll osoba na mieste odovzdania siufby, ktom poskytne potrebnu siJ~nnos! pri zriadovanl sluiby: 

Prfezvisko, meno, tHul: tei : 
identifikScia prlstupu: 

Identlflkllcla doplnkovej sluttly (vypiMe. Ian ak 1iadate zmenu parame\rov, zmenu rYchlosti, pralofenle alebo pramiestnenle exlstujucej dopinkovej slufby) 

PrenosovA rYchlosf 0512 kbitls 0 1 Mbltls 0 2 Mbitls 04 Mbitls 06 Mbitls 0 8 Mbitls 010 Mbitls ina: 

Poiadovany datum zrladenla od. (poiadovany dtltum zriadenia nie je zavilzkom pre Podnik) 

OOba poskytnutla 0 neur~t8 0 urCitll do: 

Vlazanost<') me.lacov 

OOhodnuUi cena za 0 zrladenle - 0 prelolenle - 0 premlestnenle - 0 zmenu parametrov je € bez DPH ijednorazovo) 

OOhodnuUi cena za poskytovanle slulby € bez DPH (mesaCne) 

Zmluvna pokuta za poruAenle zAvlzku doby vlazanostl je stanovena ako 

Za kddy meslac vyullvanla slulby sa vyika zmluvnej pokuty znlluje 0 

nasobok mesaenej ceny za poskytovanie doplnkovej slutby k BCN 

percent 

.-



-------------
Paramotro poladovanoj doplnkovoj .'ulby Intomol 
IdentlflkAcl. doplnkovej slulby (vypl~te, len ak lladate zmenu paramotrov, zmenu richiosU, prelolonle alebo premlestnonle eXlstuJliceJ doplnkoveJ slulby) LlMI-LIMI BCNI8 MLiMI 

PranosovA richlosf 0512 kblVs 01 MblVs 02 MblVs 04 MblVs 06 MblVs 08 MblVs 010 MbiVs Ina: 20 MblVs 

o Preklad adrfe. (NAT) podra prllolen6ho dodatku k SpeclflkAcll 0 Nastavenle prlorltlzAcle d6t podra prllolen6ho dodatku k Speclflkacll 

o Nastavenle sekundamaho DNS pra domenu: o Nastavenle zalohy mallov6ho servera pre domenu: 

181 Prldelonle IP adrasn6ho prlestoru pra 0 16 IP adrles 181 32 IP adrles 0 64 IP adrles 0 128 IP adrles 0 256 IP adrles 

SLA") 0 ana SLA-Id Dohodnuta cena' € bez DPH (mesaene) vyber zo zoznamu 

NET Reporting'''' 0 ana typ vyber zo zoznamu Sad a reportov Dohodnuta cena. € beZ DPH (messene) vyber zo zoznamu 

Proaktlvny monltorfng") 0 ana Kontakt: Meno Tel. E-mail Dohodnuta cena: € bez DPH (mesaene) vyber zo zoznamu 

Poladovany dAtum zrfadenla od: (poladovany datum zrladenla nle Je zavllzkom pre Podnlk) 

Daba poskytnutJa 181 naurelta 0 urelta do: 
VlazanostO

) 38 meslacov 

Dohodnuti cena za 0 zrladenl •• 0 prelolenle • 0 premlastnenle • 0 zmenu parametrov je 

Dohodnuti cena za poskytovanle slulby 

0,00 € bez DPH Uadnorazovo) 

€ bez DPH (mesBene)'" 

Zmluvn6 pakuta za poruhnle zivlzku doby vlazanostl jlt stanoven6 ako 

0,00 

18 nasobok mesaeneJ ceny za poskytovanle doplnkoveJ slulby k BCN. 

Za kaldy meslac vyullvanla slulby sa vylka zmluvnej pokuty znlluJe 0 2,5 percent. 

lAloln6 rldanle k doplnkovoj 
slulbe Internet 
(v prlpade vypadku spojenla) 

OlSON back·up 181 ADSL back-up (5120/512 kblVs) 0 BWA-FWA back-up 
o zalolny prlstup 0 Zalolny mobllny prlstup , APN: 0 Atandardne 0 Ine 
Rozhrenle: Rychlosf: KZ; 

OznaeDnle (nazov/elslo): 0007569539 

Poladovany datum zrfadenla 

Daba poskylnutla 

ad: (poladovany datum zrladenla nle Je zavllzkom pre Podnik) 

181 neureita 0 urelta do. 

Vlazanost' 38 meslacov 

Dohodnuta cena za 0 zrladenle - 0 prelolenle - 0 premlestnenle - 0 zmenu parametrov 0,00 € bez DPH (mesaene) 

Dahodnuti cena za poskytovanle slulby 0,00 € bez DPH (mesaene) 

-

Zmluvna pokuta za poruienle zivlzku doby vlazanostl je 18 nasobok mesaeneJ ceny za poskytovanle zalohy k doplnkoveJ slulbe k BCN 
stanovena ako 

Za kaldy meslac vyullvanla slulby sa vyllka zmtuvnej pokuty znlluje 0 2,5 percent 

Parametre poladovanej doplnkovej .'ulby MPLS 

NAzov vlrtualnej sleta o Nova o Rodlrenle exlstuJuceJ 

Identlflkacla doplnkovej slulby (vypl~te. len ak lladate zmenu parametrov, zmenu rjichlosll, prelolenle alebo premleslnenle exlstuJuceJ doplnkoveJ slulby) 

Prenosov6 richlosf 0256 kblVs 0512 kbiVs 01 Mbills 0 2 MblVs 04 MbiVs 06 MbiVs 08 MbiVs 010 MbiVs Ina' 

Pren6Jom koncov6ho zarfadenla 0 ano 0 nle Typ KZ. 

Komunlkaeny proffl 0 A 0 B 0 COD 0 A+ 0 B+ 0 C+ 0 0+ 0 Indivldualny 0 kombinacla CaS: 

IP adresacla 

IP OOresny rozsah LAN: 
Maska: 
Default gateway; 
Spec"'ne polladavky; 

LlMI·LIMI BCNMNP8 MLIMI 
- rul l sa 

SLA(3I o ana SLA-Id Dohodnuta cena; € bez DPH (mesaene) vyber zo zoznamu 

NET Reporting") 0 ana typ vyber zo zoznamu Sada reportov Dohodnuta cena' 

Proaktlvny monllorfng'S) 0 ana Kontakt: Meno Tel. E-mail Dohodnuta cena 

Poladovany datum zrladenla ad; (poladovany datum zrladenla nle je zavllzkom pre Padnlk) 

Dobe poskytnutla 0 neurelta 0 utelta do; 

Vlazanost' ) meslacov 

€ bez DPH (mesaene) vybar zo zoznamu 

€ bez DPH (mesaene) vyber zo zoznsmu 

Dohodnuti cena Zl 0 zrladenle • 0 prelolenle • 0 premleBlnenle • 0 zmenu paremetrov je 

Dohodnuti cena za poskytovanle Blul by 

€ bez DPH Uednorazovo) 

€ bez DPH (mesaene) 

Zmluvna pokuta Zl poruh nle zAvlzku doby vlazanoBtJ ja stanovena ako nasobok messenej ceny za poskytovanie doplnkoveJ slulby k BCN 

Za kaldy meslac vyul lvanla slulby s. yYIIk. zmluvnaj pokuty znlluje 0 percent 
o ISDN back-up 0 ADSL back-up (vyber zo zoznamu kblVs) 0 Zalolny mobllny prlstup 
o BWA-FWA back-up 0 zalolny pristup 0 BWA-WIMAX. back-up Oznacenle (mlzov/elslo); 
Rozhranle: Rychlosf; KZ: 
Poladovany datum zrladenla ad: (poladovany datum zrladenia nle Je zav4zkom pre Podnik) 

lAloln6 Flelenle k doplnkovaj 
slulbeMPLS 

Doba poskytnutJa slulby o neurena 0 urelt4 do; 

Vlazanosf mesiacov 
Iv prfpade vypadku spojenla) Dohodnuti cena za 0 zrladenie· 0 prelolenia - 0 premleslnenla· 0 zmenu parametrov € bez DPH (mesaene) 

Dohodnuti cena za poskytovanle slulby € bez DPH (mesaene) 

Zmluvna pokuta za poruilenle zivlzku doby vlazanostl je stanovanll ako 

Za kaldy meslac vyullvanl. slulby sa vyllka zmluvnej pokuty znlluja 0 

Para metre poladovanaj doplnkovej elulby VVN 

nasobok mesaenej ceny za poskytovanie zalohy k doplnkoveJ 
slulbe k BCN. 

percent. 

NAzov vlrtuAlnej slete 0 Nova 0 RozAlrenle existujuceJ Nazov VVN skuplnyffl 

IdentJflk'cla doplnkoveJ slulby (vyptfrte. len ok IIOOme zmenu parametrov, zmenu rYchlostl, prelolenle alebo premJestnenle axlltuJiJceJ doplnltoveJ slulby) 

Prenosova richlosf 0256 kbllls 0512 kbiVs 01 Mbills 0 2 MbiVs 04 MblVs 06 MbIV, 0 8 MblVs 010 MbiVs Imt 

PrenaJom koncov6ho zart.denla 0 ana 0 nie Typ KZ: 
CoS o Voice 

IP adresacla 

SLAI" 

NET Reportlng(" 

Proaktlvny monltoFlnglOl 

IP adresny rozsah LAN: 
Maska: 
Default gateway; . 
SpeciSlne polladavky; 

o &no SLA-Id 

o 6no typ vyber zo zoznamu 

o ana Kontakt Meno 

Sada reportov 

Tel. E-mail 
Poladovany datum zrladanla ad· (po1adovany datum zrladenla nla je zavllzkom pre Padnik) 

n,...", rnnC' 171"1')(\1") 

Dohodnuta cena: 

Dohadnutll cana; 

Dohadnuti cana: 

E bez DPH (mesame) vybar lO zoznamu 

E bel DPH (messene) vyber zo zoznamu 

€ bez DPH (massena) vyber zo zoznamu 



Doba poskytnutla o neurelltl o urelltl do. 

VlazanosrD
) meslacov 

Dohodnuttl cena za 0 zrladenle - 0 prelofenle - 0 premleSlnenle - 0 zmenu pafllmelrov Je € bez DPH (jednorazovo) 

Oohodnuttl cena za poskytovanle .'ufby € bez DPH (mesaene) 
ntlsobok rozd1elu medzl mesaenou cenou za poutlvanle doplnkovej slutby WN k BCN podra 

Cennlka pre poskytovanle slutleb Podnlku na poskytovanle verejneJ eleklronlckej komunlkatnej slutby 
Zm'uvntl pokula za poruten.e ztlvlzku doby vlazanostl Ja slanovantl ako BCN plalnej v ease ztlnlku doplnkovej slutby a mesaenou cenou za poutlvanle doplnkovej slutby WN 

k BCN dohodnulej v Zmluve 0 poskytovanl verejnych slutleb, resp. Speclflktlcll doplnkov6 slutby 

ZAloin6 rleienla k doplnkoveJ 
slufbeWN 
(v prlpade vypadku spojenla) 

k slutbe BeN. 
o ADSL back-up (vyber zo zoznamu kbltls) 
o BWA-FWA back-up 0 ztllotny prlslup 0 BWA-WiMAX back-up Oznaeenle (ntllov/clslo): 
Rozhranle: Rychlosf: KZ: 

PotBdovany dAtum zrladenla 

Doba poskytnutla 

od: (potadovany dAlum zrladenla nle je ztlvllzkom pre Podnlk) 

o neurellA 0 urelltl do: 

Vlazanost' meslacov 

Dohodnuttl cena za 0 zrladenle - 0 prelotenle - 0 premlestnenle - 0 zmenu peramelrov je € bez DPH (jednorazovo) 

Dohodnuttl cena za poskytovanla slufby € bez DPH (mesaene) 

Zmluvntl pokula za porulenla ztlvlzku doby vlazanostl je slanoventl ako 

Za kafdy meslac vyuflvanla slutby sa vYlka zmluvneJpokuty znlfuje 0 

ntlsobok mesaenej ceny za poskytovanle zlliohy k doplnkovej 
slutbe k BCN. 

Paramatns poiadovanaJ doplnkovej sluiby IP TV 

Identlflktlc'a doplnkovej s.utby 

o TV Alart Ztlkladny balleGk 
3 progfllmov6 balleky podra vlasln6ho vYberu 

o TV balleek - Dokumenltlrny 

o TVKlsslk 
o TV balleGk - Fllmovy 
o TV balleGk - Sportovy 
o TV balli~ek - Hudba a deli 
o TV balleGk - Mix 1 
o TV balleGk - Mix 2 

o TV Komplet Vietkych I programovych ballekov 

Oslaln6 programov6 bslleky 
o TV balleGk - Dokumenltlrny 
o TV balleGk - Fllmovy 
o TV balleGk - Sportovy 
o TV balleek - Hudba a dell 
o TV balleak - Mix 1 
o TV balleek - Mix 2 

o Clnemax 

OHBO 

percent. 

Pr6mlov6 balleky 

o Prap6nov 

o Dokumenillmy premium 

o HBO + Clnemax OHD 

o Madarsky 
Pr6mlovy balleGk 0 HBO + Clnemax I vlazanosfou 6 meslacov 
k slutbe BUl lnel s CllyNET 

Zmluvn6 pokula za poruAenle doby vlazanostl balleka je iletovan6 padra Cennlka pre poskytovanle slu!leb Podnlku 

BalleGk Hry . vlazanosfou 6 me,Iacov 0 Zmluvntl pokuta za poruienle doby vlezanostl je 15 € (DPH sa neuplalfluje). 

Poiadovany dtltum zrladenla od: (potadovany dtllum zrladenla nle je zIIvllzkom pre Podnlk) 

Doba poskytnutla 0 neure~tI 0 urcittl do: 

Vlazanosfl") vyber zo zoznamu meslacov 

Cena za 0 zrladenle - 0 prelofen'e - 0 premlealnenle - 0 zmenu programovYch balU~kov je € bez DPH (jednorazovo) 

Cena ZI poskytovanle s'ufby (podra typu TV progremu) € bez DPH (mesaene) 

Zmluvntl pokula za porulenle ztvlzku doby vlazanostl )e iletov.n6 podr. Cennlka pre poskytovanle sluileb Podnlku k sluibe Business CltyNET. 
"I Polotka .Intl zmena' obsahuje zmeny, ktor6 nle ail uveden6 v Cennlku pre poskytovanle slu!ieb Podniku (napr. zmena doby viazanosll, ald.). Talo zmena nie je spoplailiovanti. '-
(2) Expresn6 zrfadenle doplnkovych slutleb je motn6 reallzovaf len na exlslujucom prlslupe k slutbe Business CllyNET. Expresn6 zrladenie sa nelYka doplnkovej slutby IP TV. 
(3) Poskytovanle dohodnutej ilrovne slutby (SLA), v prlpade pO!iadavky ileRslnlka 0 SLA po nadobudnutl plalnosti Zmluvy 0 poskytovanl verejnych slutleb, je motn6 len formou uzalvorenla 
p.'somn6ho dodalku k Zmluve 0 poskytovanl verejnych slutleb. 
') NET Reporting je mo!n6 zrladW len v prfpade, !e mtl ueaslnlk koncov6 zarfadanle v sprtlve Podnlku. V prlpade zrladenla doplnkovej slufby NET Reporting sueRsne so slutbou Business 
CltyNET bude doplnkovtl slutba aktlvovana spravldla do 15 prac. dnl od prevzatJa OdovzdAvacieho protokolu slutby. V pripade dodatoen6ho zrladenla doplnkovej slutby NET Reporting 
bude Itllo doplnkovtl slu!ba aktlvovana spravidla do 15 prae. dnl odo dna podplsuJakceptticle Speelfiktlcle zo slrany poskytovalera. 0 aktivaeli slutby bude ueRstnlk Informovany. 
(5) Proaktlvny monllorfng je mom6 poskytnUf, len ak koncov6 zarfadenle (router, switch) je v sprave Podnlku. V prlpade zrladenla doplnkovej slutby Proaktlvny monllorlng sileasne so slutbou 
Business CltyNET bude doplnkovtl slutba aktlvovantl spravldla do 10 prae. dnl od prevzatla Odovzdavaeleho protokolu slutby. V prlpade dodaloen6ho zrladenla doplnkovej slutby 
Proaktlvny monllorfng bude lalo doplnkov6 slutba aktlvovan6 spravldla do 10 prae. dnl odo dlla padplsuJakceptticle Speeiflkaele zo slrany poskytovalera. 0 aktlvaell slufby bude ileRslnlk 
Informovany. 
(D) Cena vrntane doplnkovej slutby IPSee VPN, ak bola poskytnut6 a nle je spoplatnena osobltne. 
(7) N6zov WN skuplny: 6-10 znakov, bez dlakritlky. NtIlov WN skuplny je rovnaky pre vlelky lokailly ztlkaznlka. 
(D) Doba vlazanostl zaclna plynuf odo dna zrladenla prfslupu, resp. slu!by. V prlpade perulenia z6vllzku UeRslnlka nepre\r!ite vyutivaf prlstup, resp. slutbu na zaklade lejlo Speelfik6c1e 
poeGs dohodnutej doby vlazanosll, Ueastnlk sa zavllzuje uhradlf Podniku zmluvnu pokutu vo vyAke podra podmienok uvedenych v eastl Speclfikllcle lYkajilceJ sa dotknut6ho prfSlupu, resp. 
dolknutej slu!by. 

'STufobn6 wnamy Podnlku 
- -- -- -- -- -

{:ealn6 vyhl6senle 3 UeRstnlk ako: o n6jomca nehnuternostl, resp. vniltomych rozvodov o vlaslnlk nehnuternostl, resp, vniltomych rozvodov 01n6: 

eastne vyhlasuje, te je vlaslnlkom nehnuternostl, resp. vnillomyeh rozvodov, na ktorjch m6 by! podra lejlo Speeifik6c1e vybudovane prlpojn6 lelekomunlkaen6 vedenle a umlestneny I 
koncovy bod slele dolknulej slufby, alebo te mtl k predmelnej nehnulernostl, resp. vnillomym rozvodom utlvaele pr6vo z n6jomn6ho alebo Ineho pr6vneho vzfahu a m6 silhlas vlaslnlka 
nehnulernostl, resp. vnillornyeh rozvodov na vybudovanle prfpojn6ho lelekomunikaen6ho vedenla a umlestnenle koncov6ho bodu slele dolknutej slutby. Ak UeRstnlk uviedol v lomto J 
vyhl6senl nepravdlv6 udaje a v suvlslostl s lYm vznlkne Podnlku Ikoda alebo dodatoen6 n6klady, zavllzuje sa mu Iillo Akodu alebo dodaloen6 nllklady uhradlf. 

Vyhltlsenle vlastnlka nehnuternostl, reap. vlaslnlka vniltom~ch rozvodov. v ktoreJ m6 by\' umlestneny koncovj bod slete slutby 

Prfezvlsko, meno, tltul (slebo obchodn6 meno) vlastnlka nehnuternostl, resp. vlastnlka vnulomyeh rozvodov: 

ICO: ! ICDPH: ! ClsloOP: 

Ullca: ! Obee: I psC: 

OrfenlBen6 elslo: I Suplsn6 elslo: Konlaktny lelef6n: 

Suhlaslm s vyufitlm existujucleh lelekomunlkaenyeh rozvodov, ako aj s vybudovanim prlpojn6ho lelekomunikaen6ho vedenia v prfestoroch, 
v ktorjeh m6 by! slutba zrladen6. Sueasne silhlaslm, aby Podnlk v budove (prlp. na pozemku k nej patriacemu) vykonal nevyhnutn6 ilpravy 

Mieslo a d6lum: 
na zrladenle slu!by a umiestnil lu nevyhnutn6 lelekomunikaen6 zarfadenia. Svojim podplsom potvrdzujem, !e vyplnen6 udaje su spr6vne. 
V zlotitej!lch prlpadoeh vyholovl Podnik n6ert ulotenla vedenla, ktorY Ie ztlulemca povlnnv daf polvrdif majllerovi nehnuternosli, 

. Oslatn6 uslanovenla 

Tillo Speclfik6c1a sa riadi platnYroi VAeobecnyml podmienkami pre poskytovanie verejnych slutleb prostrednlctvom pevnej slele spoloenosti Slovak Telekom, a.s. (dalej len. VAeobecn6 
podmlenky"), OsobitnYroI padmlenkaml pre poskytovanie dtllovych slutieb, tvoriace prilohu Vieobecnych podmlenok (dalej len ,Osoblln6 podmienky") a Cennikom pre poskytovanle slutieb 
Podniku (dalej len .Cennlk'), ktor6 sa zmluvn6 slrany zavllzuju dodrtlavaf a su sue&sfou lejlo Speelflk6c1e. Cena za zrfadenle a poskytovanle slufby. prlpadne zravy z eeny, sa 
dojedn6vajil podra platneho Cennlka. Ue&stnlk svojlm podplsom ztlrovell polvrdzuje (i) prevzatle VAeobecnyeh podmlenok, Osobitnych podmlenok, Cennlka, (iI) fe sl z6vlzne objedn6va 
v lejlo Speelfik6c11 Apaclfikovan6 slu!by a prfslupy k slutb6m, (iii) te sa zavllzuje riadne a veGs plnif vAelky povinnosti vyplyvajuee z lejlo Speclfik6cle, najmll rfadne aveRs platlf cenu za 
zriadenle a poskytovanie slutleb. Ak nie je v Specifiktleli dohodnut6 Inak, plalla uslanovenla VAeobeenyeh podmlenok, Osobltnych podmienok a Cennlka. 



Zmluvne slrany sa dohodU, ie v prlpade zmeny sadzby dane z prldanej hodnoly je Podnlk oprllvneny klorukorvek z koneenych elen sluileb Podnlku upravlf lak, te k zllkladu dane (eene 
bez DPH) uplatnl sadzbu dane z prldanaj hodnoly akluolnu v eDse vznlku dallovej povlnnostl Podnlku. 
Spraeuvanle osobnyeh udaJov: Podnlk buda pout lvaf tidaje 0 UeDslnlkovl za podmlanok uvedanyeh vo VAeobecnych podmlankach a v prlslu!nych pravnyeh predplsoch. Rozsah, tieDl 
a podmlenky spraetivanla tidajov 0 Ueaslnlkovl sti bUUle Apeelfikovane vo VAeobeenyeh podmlenkaeh (eDsf Zhromatdovanle a poutlvanla Intormlleil 0 UeDslnlkoeh). V prlpadoeh, kda 
mOte Ueaslnlk zamedzlf, aby sa jeho tidaje poutlvall na urelle tiealy, UeDslnlk mOie kedykoTvek Podnlku oznllmlf, ie 51 neielll lakelo poutlvanle jeho udajov. Ak je podmlenkou 
spraetivanla tidajov UeDslnlka udelenle suhlasu, mOta UeDslnlk lokYto stihlas kedykorvek odvolaf, v prlpade, fa ho udell. UeDslnlk mOte Podnlk kedykorvek poiladof 0 Informaclu, ako sa 
jeho Udaje pout lvajti. Viae Informllell 0 poutlvonl tidajov motno nlljsf na www.telakorn.sk alebo InternetoveJ strllnke Podnlku, ktorl\ ju v budtienostl nahrad!. 

• Prllohy 

o Osvedeenll plna moe o Osvedeana k6pla vyplsu z obehodneho reglslra o Osvedeenll k6pla vyplsu zo tlvnostenskllho reglslra 

_g-,-n~ _____ __ _ __ 
Mlesto: 
Diltum: 

Llptovsky Mikulll! 

41(· {. 1-o41t 
Mlasto: Banskll Byslrlca 
Diltum akeaptilele nAvrhu: I/}, -[ . '1A>1'1 
Meno ~nlh: Andrea Janrovleovll 

K6d prodajeu: 
DAtum provzatla nllvrhu: .f l -r. 1AJ1 ~ 
Mano prodaJeu: Helena Drozdovll 

Tel. elslo: 0914704 052 

podpls i p8¢1atka pOdnliiUiztisi~u Podnlku 
314 

podpls a petlatka predajculzllslupcu Podnlku 

Rr.N spns 171 ??OI? 



v 

Specifikacia (pristupy) 
k Zmluve 0 pripojenf 

. . . . . . ~ . . 
BeN K zmluvo ~slo 

1135050000 
K6d ueaslnlka K6d odredla 

181 zriadenle 0 prelotenle 0 premleslnenle 0 zmena ,yehlosll 0 zmena paramelrov 0 dalAla VLAN/deflnovana dalila VLANNMAN 0 Inll zmenall) prfstupu k sluibe Business CltyNET 

o zriadenle 0 prelotenle 0 premleslnenle 0 zmena ,yehlosll 0 zmena paramelrov 0 Inll zmenall) aDSL prlstupu k sluibe Business CltyNET 
p zriadenle 0 prelotenle 0 premleslnenle 0 zmena ,yehlostl 0 zmena parametrov 0 dailia VLAN/deflnovanll dail ia VLANNMAN 0 Inll zmena'" Business DSL prfstupu k sluibe 
Business CltyNET 
o prfplatok za exprasn6 zrladenle/praloienle/pramlestnenle prlBtupu do 6 dnll ') o prfplatok za exprasn6 zrtadenle/prelotenle/pramlestnenle prfstupu do 10 dnl(2) 

dlltum deakllvllcle prlstupu prl prelotenl: o dllom prekladky 
Zladaler vyplnl tlaeonym pl. mom lb. "yotl6 e •• 11 rosp. krl!lkom vyzn.el potadovanli vol'bu. Na katdtprl.tup k slut be e potrobn6 vyplnlf osobltnltsPJ'Clnk6clu. 
Nhov vlrtu6lneJ slete I mestolm 1 0 Novll 181 RozAlrenle exlslu]Licej 

Utastnlk (uvetne sldlo alebo Irvalll bydllBko) 

Obehodne meno (alebo prlezvlsko, meno. lItul): Mesto Llptovsky MlkulAA 

I\,;U (aleoo roane CISlO): UU;'l:1:1;/4 ICDPH 1 Bankovll spojenle: 

Ullca: ~Iurova Oboe Llplovsky MlkulllA I psC: 03142 I Dodacla poAta: 

Suplsne tlslo: 1989 Orlentatne tlslo: 41 

Kontaklny lelel6n: Fax: 1 E-mail: 

o ~tatutAmy orglln (vypiliuje len pnllvnlcka osoba) o Splnomocnena oBoba alebo zilkonny zilstupca 

Prlezvlsko, meno, t1tul: 1 ClsloOP: 1 Kontaklny lelel6n: 

Ullca: I Suplsne tlslo: 1 Orlenlaene elslo: / Obec: / psC: 

NovY ad raBAt - adrasa z88lelanla plsomnostl (vypliluje sa len v prlpade, ak je Inllako adresa ueaBtnlka, resp. ueastnlk vyut lva P O.BOX) 
Obehodne meno (alebo prlezvlska, mena, IltuI): 

ICO (alebo elslo OP): I ICDPH: I Bankove spojenle: 

Ullca: I Obec: I psC: I Dodacla poAta: I P. O. BOX: 

Zmena spOsobu platby I Frekvencle fakturAcle 

o vholovosll 181 prlkazom na uhradu o plalba inkasom (pri plalbe Inkasom proslme konlaklovar Va§u banku) 

o fakluratll6 obdoble dvojmesafn6 Oe motn6 Iba pre ufastnlka fyzicku osobu a nie je motn6 pri elektronlckej forme faklury) 
Splatnosf dvojmesatll6ho vyuflovania: 0 jednorazovo za cel6 faklurafn6 obdobie 0 2 plalby - mesafn6 flaslky 
vypls odcluldzajucich volanl verejnej lelef. slutby poskytovany poAlou na 3 faklurafn6 obdobla sa spoplalnl po 3 faklurafnom cykle. 

Zmena dorutovanla faktur 

o Elektronlckll faktura vo formllie PDF (EF PDF) sprlslupnenll na webovej slrilnke ~.I-!<o!l!.§~ I WWW.lClRiUk • o Paplerovll faktura zasielanll poAlou 

o Potadujem dorufovanle EF PDF do e-mailu" o Potadujem zaslelame odpisu EF PDF poAlou'" Identilikllior EF PDF: 0 KllenllD o Login: 

•• E-mail pre dorutovanle EF PDF: 

• Ufaslnlk podpisom lejlo Zmluvy polvrdzujeluderuje suhlas na poskytovanie faklury v eleklronickej forme padra plalnych VAeobecnych podmienok a Tarify ST vydanych pre 
slutby, klor6 su predmelom lejlo Zmluvy a zllroveii suhlas s poskytovanlm Eleklronickej faktUry sprlslupnenlm na www.l-com.sk I www.vypis.sk . •• Ofastnlk berie na vedomie, 
te Eleklronlckll faklura bude s jeho suhlasom dorufovanll ako prUoha e-mailovej spmvy vo formllie PDF a jej otvorenie nebude chrilnen6 heslom proli neopmvnen6mu prlslupu 
k udajom. Ofaslnlk podpisom lello zmluvy 0 pripojenl polvrdzuje, te sl je vedomy zodpovednosli za ochranu udajov na eleklronickej faklure zasielanej na nlm urfenu e-mailovu 
adresu pred prlslupom Iretlch osOb. ST nezodpoveda za Akody spOsoben6 uCaslnlkovi prlslupom neoprllvnenych osOb k udajom na eleklronickej faktUre vo formllie PDF . ••• 
Odpis EF PDF bude spoplalneny v zmysle lariIY. 

Suplsne tlslo: 1 Ortenlacne elslo: / Nakladove slnsdlsko (prlstup): 1 NlIkladove stredlsko (Business DSL pristuplaDSL prfstup): 

Prfstup k slUibe Business CItyNET IBI Prlstup k sluibe Business CItyNET o Business Area prlstup k slutbe Buslness CItyNET 
o Prfstup do dlltoveho centre 

Osoba poverani podplsom odovzdAvacleho protokolu I Priezvisko, meno, tIIul: Dutan Moeamlk lei.' 0903273802 

OZnat. exlstuJuceho prlstupu (vyplfrte, len ak t/adate zmenu paremetrov, zmenu ,yehlostl, pralotenle alebo pnsmlestnenle exlSlujuceho prfstupu k slutbe) I 'dent. prlslupu 

Rychlosf prf8tupu k sluibe / 02Mbltls 04Mbltls 06 Mbltls o 8Mbltls 181 10 Mbltls o 100 Mbitls 01 Gbitls 0 

Rozhranle J 18110 BaseT 0 100 BaseT o 1000 Base-LX l Default VLAN 181 Default VLAN Id 
Ethernat 0 auto 181 full-duplex o half-d1.lJllex 0 

OelllaVLAN I 0 Zriadenle (OalAia VLAN Id) o Zmena (OaiAla VLAN Id) o Zrulenle (Oailia VLAN Id) I poeet d'alilch VLAN 

Deflnovanll daliia VLAN 0 I Del. dailia VLAN Id I VMAN 0 I VMAN Id CohodnutA cena Z8 pout/van Ie VMAN: e bez DPH (mesaene) 

SLAP) 101lno SLA-Id DohodnutA cana: e bez DPH (mesaena) vyber zo zoznamu 

NET Reportlngl ' l 10 ano typ vybar zo zoznamu Sada raportov DohodnutA cena: e bez DPH (mesame) vyber zo zoznamu 

Proaktlvny monltorfng(S) I 0 Ana Konlakt: Meno Tel. E-mail I DohodnutA cena: e bez DPH (mesame) vyber zo zoznamu 

Ullca: padra prllohy Suplsn6 elsla: podra prRohy Orlenlame tlslo: podra prilohy zaelslle: 

UdaJe 0 mlesta poskytovanla prfstupu k aluibe Obec: podra prllohy psC: podra prllohy Poschadle: Mlaslnosf (byt) e. : 
Zodpovedna osoba na mleste odovzdania slutby, Idom poskytne potrebnli suelnnosf pri zriadovani slutby: 
Prlezvlsko, meno, tIIul: Dulan Moeamlk tel.: 0903273802 

Poiadovany dAtum zrfadenla prfstupu / Od: (potadovany datum zriadenla prlslupu nle Ie zllvAzkom pre ST, a. s.) 

Coba poskytnutla prfstupu 1181 neureM / 0 urCIlll do: 

Vlazanosf 1 38 meslacov 

CohodnutA cena za 181 zrladenle - 0 praloienle - 0 pramlestnenle - 0 zmenu parametrov Je / 1,00 e bez DPH (Jednorazovo) za katdY pristup samostatne 

DohodnutA cena za poskytovanle sluiby Je / 69,00 e bez DPH (masama) za katdy prlslup samoslatne 

Zmluvnll pokuta za porulenle zilvlzku doby vlazanoltl je stanovenA ako I 16 nllsobok mesaenaj ceny za poskytovanie prlslupu k slutbe BCN 
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Za kaldy meslac vyullvanla Blulby la vylka zmluvnej pokuty znlluje 0 I 2,5 percent 

o ZAlolny BCN prlstup o BWA-FWA back-up l 'dentlflkllCla exlslu)uce) zlllohy: 
Rychlost': Rozhranle: KZ: 

Poladovany d61um zrtadenla 10d. (pofadovany dAlum zrladenla nle je zAvllzkom pre ST. a. s.) 

Doba poskytnut/a I 0 neur~1I6 I Our~1IlI do: 

ZIIlolnil rfeAenle k prfltupU k alufbe Vlazanost' I mealacov 

I 
--

(v prfpade vypadku spojenla) Dohodnutll cena za 0 zrtadenle - 0 prelolenle - 0 premlealnenle - 0 zmenu parametrov je € bez DPH (jednorazovo) 

Dohodnutll cena za poskytovanle slulby je I e bez DPH (mesa~ne) 

Zmluvn6 pokuta za porulenle z6vllzku 
I 

n6sobok mesa~nel ceny za poskytovanle z610hy k prlslupu k slufbe BCN 
doby vlazanoat1Ja atanoven' ako 

Za kafdy meslac vyuflvanla Blulby sa vylka zmluvnej pokuty znlluje 0 
I percent. 

aDSL prlstup k slulbe Business City NET 

OBoba poveronA podplBom odovzdlivacleho protokolu I Prlezvlsko, meno, t/lul: Ie/.: 
Ozna~, exlBtujuceho aDSL prfstupu (vyplnte, len ak !Iadale zmenu paramelrov, zmenu rYchlostl, prelofenle alebo premleslnenle aDSL prlstupu k 

I 'dent. prfltUPU 
slulbel 
RychloBf aDSL prlBtupu k slulbo I 0 2048/364 kbltls o 2048/512 kbltls o 25601384 kbltls o 2560/512 kbltls o 3072/384 kbltls o 30721512 kbltls 
(downstream/upstream) o 3584/384 kbltls o 3584/512 kbltls o 61441384 kbltls o 6144/512 kbltls o 12288/512 kbltls 

Obchodnil meno (alebo prlezvlsko, menD, IlIul): 

Udaje 0 mleBte pOBkytovanla Ullca: Sliplsnil ~Islo: Orlenlaen6 ~Islo: Z6~lslle. 
Obec: PS(;: Posch odie: Mleslnosf (byt) ~ __ Pr/pojene koncove zar/adenle: 

aDSL prfBtupu k Blulba ZOOpovedn6 osoba na mlesle odovzdanla slufby, klor6 poskytne polrebnli sli~lnnosr prl zrladovanl slufby: 
Prlezvlsko, meno, tltul: lei.: 

Domenove meno @ _sk (Ivorl ~sr pr/hlasovaclch lidajov, neslivlsl s domenaml reglslrovanyml u spr6vcu •. sk" domeny) 

[J IP adresny rozsah LAN: -
IP adres6cla Maska: . . . 

Default galeway: _ . _ 
o Ino pofladavky (napr. na routing LAN-u): 

SLA(3) o anD SLA-Id J Dohodnut6 cana: E bez DPH (masaene) vyber zo zoznamu 

NET Reportlng(-) 06no Iyp vyber zo zoznamu Sada reportov I Dohodnuta cena: E bez DPH (masaroe) vyber zo zoznamu 

Poladovany d6tum madenla prfstupu 100- (pofadovany d61um zriadenla prfstupu nle )e z6vllzkom pre ST, a. s.) 

Doba pOBkytnut/a prfatupu I 0 neur~ila I 0 ur~lta do: 

Vlazanosf I meBlacov 

Dohodnutll cena za 0 zrfadenle - 0 prelolenle - 0 premlestnenle - 0 zmenu parametrov Je 
I 

e bez DPH (jednorazovo) 

Dohodnutll eena za poskytovanle slulby je I E bez DPH (masaroe) 

Zmluvn6 pokuta za porulenle dvlzku doby vlazanost/ )e stanovenll ako I nasobok mesacnej ceny za poskytovanle aDSL prlslupu k slutbe BCN. 

Za kafdy mealac vyullvanla slulby sa vylka zmluvneJ pokuty znlluJe 0 I percent. 

o ISDN back-up, ~Islo: 

Pofadovany dAtum zrtadenla 10d: (pofadovany dAtum zrladenla nie je zavllzkom pre ST, a. s.) 

Doba poskytnutla I 0 neur~1t6 I Ou~1t6 do: 

ZIIlolne rfeienle k aDSL prfstupu Vlazanosf I maslacov 
k alulbe (v prfpade vYpadku 

Dohodnutll cena za 0 zrfadenle - 0 pralotenle - 0 premlestnanle - 0 zmenu parametrov)e 
I 

e bez DPH (jednorazovo) 8po)enla) 

Dohodnutll cena za p08kytovanle alufby ja e bez DPH (mesaene) 

Zmluvna pokuta za poruAenle dvlzku doby vlazanost/ je stanovenll n6sobok mesacnej ceny za poskytovanie zlIlohy k aDSL prlslupu 
ako k slufbe BCN 

Za kaldy meslae vyutlvanla slulby sa vylka zmluvnej pokuty znllu)e 0 I percent. 

Business DSL prfstup k slulbe Business CItyNET 

Osoba poveren6 podplsom odovzdlivacleho protokoiu I Priezvisko, meno, I~ul: Ie/.: 

Oznae, exlstujuceho prfstupu (vyplllle, len ak fladate zmenu parametrov, zmenu rYchlostl, prelofenle alebo premlestnenle exislujuceho 
Business DSL-prfstullu k slufbel I ident. prlslupu 

Rychlosf prfstupu k slulbe 0211 Mbitls D 3/1 Mbltls 0 4/1 Mbltls 0 5/1 Mbltls 0 112 Mbitls o 1/3 MbWs 0 1/4 Mbitls o 1/5 MbWs 

Rozhranle 0 EthematiFastElhemat I Default VLAN 0 Default VLAN Id I Zrladenle. U . Zrulenle U Zmena 0 pre Dalila VLAN 0 Dali la VLAN Id PoCet 
d'al6lch VLAN 

Deflnovan6 d'ailia VLAN o I Def. dalAla VLAN Id I VMAN 0 I VMANld I Dohoclnutll cena za poul lvanle VMAN: E bez DPH (mesaroe) 

SLA(3) I 06no SLA-Id Dohodnutll cena: E bez DPH (mesacne) vyber zo zoznamu 

NET Report/ng(o!) I Dano Iyp vyber zo zoznamu Sada reportov Dohodnutll cena: E bez DPH (mesaene) vyber zo zoznamu 

Proaktlvny monltorfng(5) I 0 ano Konlakt: Mena Tel. E-mail Dohodnutll cena: E bez DPH (mesaroe) vyber zo zoznamu 

Obchodne menD (alebo priezvlsko, meno, titul): 

Udaje 0 mlesta poakytovanla Ulica: Sup/sno cislo: Orfenlaen6 Cislo: Z6eislle: 

Business DSL prfstupu k slulbe Obec: PS(;: Poschodie: Mleslnosf (byt) e.: 
Zodpovedna osoba na mlesle odovzdania slutby, ktoril poskytne polrebnu suelnnosf pr/ zriadovanl slutby: 
Prlezvlsko meno tltul: lei.: 

Poladovany d6tum madenla plistupu od: (poladovany dalum zriadenla prlSlupu nle je zavllzkom pre ST, a. s.) 

Doba poskytnutia prfstupu 1 0 neurella 1 0 urella do: 

Vlazanosf I meslacov 

Dohodnutll cena za 0 zrfadenle - 0 prelolenle - 0 premleSlnenle - 0 zmenu rjchlost/ - 0 zmenu parametrov Je 
I 

E bez DPH (jednarazovo) 

Dohodnutll cena za poakytovanle .,ufby Je I E beZ DPH (messene) 

Zmluvn6 pokuta za poruilenle zilvlzku doby vlazanost/ Je stanovena ako I n6sobok mesacnej ceny za poskytovanie Business DSL prlslupu k slufbe BeN. 
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Za katdy mulac vyutlvanla slufby sa "ytka zmluvnaJ pokuty znlfuJa 0 I percent. 

Ak vnutom6 vedanla v obJakte Je vybudovan6: 
o Ueas1nik zsbezpeel suhlas s vyutHlm vnirtom6ho telekomunikaen6ho vedanla u vlastnika, rasp. spravcu vnUtornych rozvodov. 
V pripada nesuhlasu vlastnika, rasp. spravcu vnutomych rozvodov, sa postupuje, ako keby vedenie nebolo vybudovan6. 
o Ue&stnlk potaduje vnirtom6 vedenie v objekte vybudovaf ako sue&sf zriadovan6ho telekomunlkaen6ho okruhu a zabezpecl suhlas 

Ak vnutom6 vedenle v obJekte viastnlka, rasp. spravcu nehnuternostl s initalaclou v objekte a technicku dokumentaclu existu]uclch vnirtomyeh rozvodov. 
nla Je vybudovan6: o Oe&stnlk zabezpecl vybudovanle vnlitom6ho vedanla podra pofiadaviek ST. 

o ElektronlckA faktUra XML I 0 zriadenle • pridelenie nov6ho hesla o zmena • pridelenie nov6ho hasla prlstupovY k6d (login): (0) 

testn6 vyhlAaenle: 

Ocastnlk (uved'le trvaltl bydllsko alebo sldlo): 

Priezvlsko, meno, titul alebo obchodn6 meno: 

Ullce: Supisn' eisio: Orientaen6 aslo: ZAeislle: IObee: I pst: 

V pripade pravniekej oaoby: itO: It DPH: I V pripade fyzickej osoby: Rodne cislo: 

Kontaktny telef6n: Fax: 

o nAJomca nehnuternostl, rasp. vnlitomych rozvodov I 0 vlastnlk nahnuternosti, rasp. vnutornych rozvodov I Dine: 

Ue&stnik ¢estne vyhiasuja, te je vlastnlkom nehnuternosti, rasp. vnirtomych rozvodov, na ktorYch ma by! podra Zmluvy 0 prfpojenl vybudovane pripojn6 telekornunikacn6 vedenle a 
umiestneny koncovY bod VTS, aiebo te ma k predmetnej nehnuternostl, rasp. vnlitomych rozvodov uflvacie pravo vyplYvajuce z najomneho alebo In6ho pravneho vzfahu a ma slihlas 
vlastnlka nehnuternostl, rasp. vnlitomych rozvodov na vybudovanle prlpojn6ho telekomunikacneho vedenla a umlestnenle koncov6ho bodu VTS. Ak ue&stnik uviedol v tomto vyhl8senl 
nllJlravdlve lidale a v swlslostl s rim vznikne_p_os~ytoveterovl §koda alebo dodatDene nllkladv. zsvllzule sa mu tlito §kodu alebo dodetoene nllkladv uhradif. 

Vyhlasenle vlastnlka nehnuternostl. rasp. vlastnlka vnutomych rozvodov. v ktoreJ mA byt' umlestneny koncovy bod slufby 

Prfezvlsko, meno, titul (alebo obchodne meno) vlastnlka nehnuternostl, rasp. vlastnika vnlitomych rozvodov: 

ItO: ItOPH: tlslo OP: 

Ullce: Obec: pst: 

Orfentaene cislo: I Suplsne cislo: Kontaktny telef6n: 

Suhiaslm s vyufftlm exlstujuclch telekomunlkaroych rozvodov, ako aj s vybOOovanlm prlpojn6ho telekomunikacneho vedenia Mlesto a datum: 
v prfestoroeh, v ktorYch ma by! slutba zriadena. Sue&sne suhlasim, aby ST v budove (prlp. na pozemku k nej patriacemu) 
vykonal nevyhnutne upravy na zriadenle slutby a umiestnll tu neVYhnutne telekomunikaene zarfadenla. Svojlm podpisom 
potvrdzujem, fe vyplnen6 udaje su spravne. V z/oiftej§lch prlpadoch vyhotovl ST naM ulotenla vedenia, ktorY je zaujemce 
povinny daf potvrdlf majiterovl nehnuternostl. podpis a peeiatka vlastnlka nehnuternostl 
Ucaatnlk vyhlasuJe. fa Je opravnany uflvaf prlastory, v kto,ych ma byf umlestneny koncoyY bod slufby. 

Slufobn6 Uznam~ ST 
D. Prenajom koncoveho zarfadenla (v systeme exlstuje dalAla objednavka): typ 
Ine 

Spracuvanle osobnyc:h udaJov: ST bude poutlvaf udaje 0 ue&stnikovl zs podmienok uvedenych vo V!eobecnych podmlenkach a v prlslu§nych pravnych pradplsoch. Rozsah, ue&1 a 
podmlenky spracuvanla udajov 0 ucastnlkovi su bllt§ie §pecifikovane vo VAeobecnych podmlenkach ( aanok Telekomunikaroe tajomstvo a ochrana udajov). V prlpadoeh, kde mOte ucastnlk 
zamedzlf, aby sa jeho udaje poutlvall na ureite ucaly, ue&stnlk mOte kedykorvek ST oznamlf, te 51 netela teketo poutivenie jeho udajov. Ak je podmienkou spracUVanla lidajov uCastnlka 
udelenle suhlasu, mOte ueastnik taky\o sullias kedykorvek odvolaf, v pripade, te ho udell. Oe&stnik mOte ST kedykorvek potiadaf 0 informaclu, ako sa jeho udaje poullvaju. Viac 
Informacll 0 poulivanl udaiov motno naisf na www.slovaktelekom.sk 

(" . Polotka .Ina zmena obsahuje zmeny, ktore Ole su uvedene v Tarffe (napr. zmena doby vlazsnostl, etd.). Tato zmena Ole je spoplat/lovanll . 
(2, Exprasne zrladenle pristupu je motne len na existujucej infreAtrukture. 
13) Poskytovanle dohodnutej urovne slutby (SLA), v pripade potladavky uCastnlka 0 SLA po nadobudnutl platnostl Zmluvy 0 prfpojenl, je motne len formou uzatvorenia pisomneho dodatku 
k Zmluve 0 prfpojenl. SLA je poskytovane len k pristupu k slutbe BCN. K aDSL prlstupu k slutbe BCN SLA neposkytujeme. 
(<) NET Reporting je motne zriadlr len v prlpade, te mA ue&stnlk koncov6 zsriadenle v sprave ST. V prlpade zriadenla doplnkovej slutby NET Reporting sUCasne so slutbou Business CityNET 
bude doplnkovll slutba aktivovana spravldla do 15 prac. dnl od prevzatla Odovzdavacleho protokoiu slutby. V prlpade dodaloCneho zrfadenia doplnkovej slutby NET Reporting bude tato 
doplnkova sluzba aktivovana sprevidla do 15 prac. dnl OdD d/la podplsutakceptacle $pecifikacle zo strany poskytovatera. 0 aktlvacii slufby bude iJeastnlk InformovanY. 
(0) Proaktlvny monHorfng je motn6 poskytovaf,len ak)e BCN prlstup ukonceny koncovYm zsriadenlm (switch) v sprave ST (platl pre §tandardny prlstup k sluibe BCN). V prlpade zrfadenla 
doplnkovej slutby Proaktlvny monltorfng sUCasne so slutbou Business CityNET bude doplnkova slutba aktivovana spravidla do 10 prec. dni od prevzatla Odovzdavacieho protokolu slutby. V 
prlpade dodatocneho zrladenie doplnkoveJ sluzby Proaktivny monHorfng bOOe tate doplnkovll slutba aktivovanll spravldla do 10 prec. dni odo d/la podplsutakceptacie $peclfikacle zo strany 
f.oskytovetera. 0 aktlvllcil slutby bude uCastnlk Infonnovany. 
0) Vypliiuja sa len v pripade slutby Elektronicka faktura XML, ak zakaznlk ut ma prfdeleny login a chce ho vyutlvaf aj pra dalAle slufby. 

I7J Eleidronlck4 faktura bude so suhlasom iJeastnlka dorucovana ako priloha e-mailovej spravy vo formate POF a jej otvorenle nebude chranene heslom proU neopravnenemu prlslupu k udajom. 
OCastnlk podplsom tejto Zmluvy 0 prfpojeni alalebo $peciflkacle k nej prinllietlacej potvrdzuje, te 51 je vedomy zodpovednostl za ochranu udajov na elektronlckej fakture zasielanej na nim 
ureBnu e-mallovu adrasu pred pristupom tretlch osOb. ST nezodpoveda za Akody spOsobene uCastnlkovi spOsobene pristupom neopravnenych osOb k udajom na eleidronlckej fakture vo 
formllte PDF. (0) (www.vvpls.skl 

Prllohy (vyplnl precovnlk ST) tvorla neoddellternu sufasf Zmluvy 0 pripoJenl. 

g OsvedCanll k6pla vYPlsu z Obchodneho raglstra Q Osvedcan6 k6p1a vYplsu zo Zlvnostensk6ho reglstra o Osvedcana plna moe: 
o Osvedcana k6pla In6ho ollravnenla na_PQdnikanle 0 Suhlas adraSlita 0 
Miesto: Uptovsky Mikula! Miesto: Banska Bystrica ST k6d predajcu: I I I I I 
Datum: 1f1'· 1t!)(( Datum akceptacie navrhu: 12 ·r e.;4" Datum prevzatia navrhu: /2 r: l:Jll -IV Meno pracovnlka: Andrea Janfovifova Meno predajcu: : Helena Drozdova 

I· I 
Tel. flslo: 0914 704 052 -I 

I 

~~ 
-

I~ 
, 

- 314 .... - _. 
podpls a\:i:'~" poskytovateratzastupcu 

I 

(resp. splnomocnenej osoby alebo itatutAmeho ol9l1nu) poskytovatera podpis a peeietka predajcu/zastupcu poskytovatera 
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OBCHODNÉ TAJOMSI‘JO ~i~vakTeIei~a~s.
~L

ZMLUVA O PRIPOJENÍien~_J~i
(c. 41112009/VN)

uzavretá podľa ~ 43 Zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách
(d‘alej len „ zákon‘) na „Zabezpečenie elektronickej komunikácie organizačných

zložiek Mesta Liptovský Mikuláš — InfoNET LM“ (ďalej len „Zmluva‘.)

Článok I. Zmluvné strany

Účastník: Mesto Liptovský Mikuláš
Stúrova 198914,
031 42 Liptovský Mikuláš
Zastúpený: Ing. Ján Blcháč, PhD. - primátor mesta
Osoba oprávnená jednať vo veciach obchodných:
PhDr. Jozef Fiedor, vedúci odboru vnútornej správy
Osoba oprávnená jednať vo veciach technických :
Ing. Dušan Močarník, vedúci oddelenia IT
ICO: 00315524
DIČ: 2021031111, neplátca DPH
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s.
Č. účtu: 1600443002/5600

(ďalej aj ako »Mesto LM“)

a

Posky[ovateľ: Slovak Telekom, a‘s.
Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
Zastúpený: Ing. Ján Adamec - vrchný riaditel‘ pre marketing

a predaj biznis zákazníkom
poverený podľa Podpisového poriadku Slovak Telekom, a.s.
Osoba oprávnená jednať vo veciach technických a obchodných:
Jozef Gajdošík - reg ionálny manager
ICO: 35 763 469
iČ DPH: SK 202073893
Bankové spojenie: VÚB, as. Bratislava
Č. účtu: 1634868359/0200
spoločnosť zapísaná v Obchod nom registri, vedenom pri
Okresnom súde Bratislava I., odd. Sa, vI.č. 2081/B

(ďalej aj ako „poskytovateľ“ alebo „ST.“)

spoločne aj ako „zmluvné strany.“
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Článok II, Predmet Zmluvy

j poskytovatel‘ sa zaväzuje zriadiť pre účastníka virtuálnu neverejnú dátovú
komunikačnú sieť InfoNet LM umožňujúcu vzájomnú dátovú komunikáciu
pracovísk organizácií a inštitúcií V zriad‘ovatel‘skej pösobnosti Mesta LM (d‘alej aj
ako „OVZP“) a pracovísk Mesta LM a mestského úradu prostredníctvom verejných
elektronických dátových komunikačných služieb poskytovateľa a ich centrálnom
pripojení do slete internetu, v termíne a za podmienok upravených touto Zmluvou
a jej prílohami, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Virtuálna neverejná dátová
komunikačná sleť InfoNET LM je riešením poskytovaným na báze verejných
telekomunikačných služieb poskytovateľa : Bíznis C1tyNET (d‘alej aj ako „BCN“)
s dopinkovými službami Internet a MPLS VPN a širokopásmového pripojenia do
internetu technológiou xDSL. Zoznam prípojných bodov slete InfoNET LM je
uvedený v Prílohe 6. 1.

2. Poskytovateľ sa zaväzuje súčasne so zriadením vir[uálnej neverejnej dátovej
komunikačnej slete InfoNET LM dodať, inštalovať a konfigurovať pre účastníka
koncové telekomunikačné a IT zariadenia podl‘a špecifických požiadaviek
účastníka, v rozsahu podľa Prílohy Č. 2 tejto Zmluvy, za účelom zabezpečenia
úrovne bezpečnosti, manažmentu a správy informačných systémov účastníka
prevádzkovaných na sieti InfoNET LM.

3. Poskytovatel‘ sa zaväzuje účastníkovi zriadiť a poskytovať predmet zmluvy
definovaný v bodoch 1. a 2. tohto článku Zmluvy v požadovanom rozsahu, v
kvalite a s parametrami dohodnutými prílohách a účastník sa zaväzuje
poskytovateľovi platiť za zriadenie a poskytovanie cenu dohodnutú v článku IV.
tejto Zmluvy.

Článok Ill. Termín a miesto pinenia Zmluvy

1. Miestom plnenia Zmluvy sú koncové body slete InfoNET LM v sídle Mestského
úradu Mesta Liptovský Mikuláš, koncové body slete InfoNET LM v lokalitách
pracovísk Mestského úradu a v lokalitách pracovísk OvZP. Jednotlivé lokality
koncových bodov slete InfoNET LM sú definované úČastníkom v jednotlivých
Specifikáciách služieb, tvoriacich neoddelitel‘nú súčasť tejto Zmluvy.

2. Poskytovateľ sa zaväzuje zriadiť a odovzdať predmet Zmluvy podl‘a článku II.
odseku I a 2 tejto Zmluvy v termínoch podl‘a uzatvorených Specifikách služieb
podľa vzájomne dohodnutého postupu realizácie, najneskoršie však v termíne do
troch mesiacov od podpísania zmluvy.

3. Záväzok poskytovatel‘a je splnený, ked‘ riadne odovzdanie a prevzatie predmetu
Zmluvy potvrdí Mesto LM podpísaním Preberacieho protokolu. Oprávnenou
osobou na prevzatie predmetu zmluvy a podpísanie Preberacieho protokolu za
účastníka je vedúci odboru vnútornej správy.
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Článok IV. Cena a platobné podmienky

smerovač CISCO 3825 1
ADSL backup služby MPLS 2048/512 kbit/s
ADSL.backup DS Internet 2048/512 kbit/s
DS Internet + transport 20 Mbit/s
DS MPLS 10 Mbit/s

6 460,51 €s DPH 3 322,33 € s DPH

FBA MPLS 2048/512 kbit/s 9

2. Zúčtovacím obdobím je jeden kalendárny mesiac.

3. Splatnosť faktúr je stanovená na 14 kalendárnych dní od dátumu doručenia
faktúry účastníkovi.

4. Mesačné poplatky za poskytovanie služby sú splatné mesiac vopred, tzn. faktúra
bude doručená účastníkovi vždy do 9-teho.dňa príslušného mesiaca.

Článok V. Povinnosti zmluvných strán

I. Poskytovateľ je povinný:
a) zriadiť a poskytovať predmet plnenia Zmluvy v rozsahu článku II. tejto

Zmluvy účastníkovi v dohodnutom termíne podľa článku Ill. tejto Zmluvy;
b) pri odovzdaní predmetu plnenia Zmluvy do užívania predložiť

splnomocnenému zástupcovi účastníka preberací protokol o prevzatí;
c) na základe usmernenia Mesta LM mesačne vystavíť na jednotlivých

účastníkov siete InfoNET LM rozúčtovacie faktúry

2. Mesto LM je povinné:
a) prevziať predmet plnenia Zmluvy podia článku IL Zmluvy v dohodnutom

termíne podľa článku III. a kjeho prevzatiu určiť osoby, ktoré preveria úplnosť
predmetu plnenia.

b) na vlastné náklady zabezpečíť napájanie elektrickou energiou zariadení
spoločnosti poskytovateľa v koncovej lokalite;

c) zabezpečiť zamedzenie prístupu nepovolaných osöb k zariadeniam
spoločnosti poskytovateľa;

d) zabezpečíť zamedzenie poškodenia alebo odcudzenia zariadení
poskytovatel‘a;

e) zabezpečiť prístup k zariadeniam pracovníkom poskytovateľa vykonávajúcim
údržbu, alebo odstraňovanie poruchy alebo akýkoi‘vek iný zásah na
zariadeniach poskytovateľa v pracovnej dobe 7~ až 15~ hod.

1. Cena za zriadenie a poskytovanie predmetu Zmluvy podl‘a článku II. bod 1 tejto
Zmluvy je stanovená v zmysle zákona NR SR č.1 811 996 Zb. o cenách dohodou
“~ ‘Sine príslušných sadzieb DPH) a je uvedená v r ~I~r‘ ‘ ‘ “

BCN optický prístup

(

100 Mbit/s

5429,00€bez DPH
1 031,51 € 19% DPH

2707,00€bez DPH
524,33 € 19% DPH
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Článok Vi. Trvanje Zmluvy a podmienky jej vypovedania

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s dobou viazanosti ~3 roky (ďalej len doba
viazanosti). Doba viazanosti začína plynúť od protokolárneho odovzdania
predmetu tejto Zmluvy účastníkovi.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné vypovedať Po uplynutí doby
viazanosti dohodnutej v článku VI. bod 1 tejto Zmluvy. Učastník möže vypovedať
zmluvu o pripojení po uplynutí doby viazanosti z akéhokol‘vek dčvodu alebo bez
udania dóvodu. Poskytovatel‘ móže vypovedať zmluvu len z dövodov uvedených
v ~ 43 ods. 7 zákona Č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách.
Výpovedná doba je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca,
nasledujúceho po doručení písomnej výpovede zmluvnou stranou.

3. Poskytovatel‘ má právo okamžite odstúpiť od tejto Zmluvy, ak ktorákoľvek služba,
dodávka alebo jej časť poskytovaná podľa tejto Zmluvy bude čo i len čiastočne
zneužitá porušením zákona č.61012003 Z.z. o elektronických komunikáciách
(d‘alej len zákon), vydaných licencií alebo všeobecných povolení
Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky a ostatných všeobecne
záväzných právnych predpisov. V uvedenom prípade poskytovateľ nezodpovedá
za škodu spósobenú prerušením poskytovania akejkol‘vek služby alebo jej časti.

4. Poskytovatel‘ móže odstúpiť od tejto Zmluvy, ak účastník:
a) neuhradí fakturovanú cenu ani do 15 kalendárnych dní Po obdřžaní písomnej

upomienky vystavenej poskytovateľom, tak, aby celková doba omeškania bola
viac ako 45 dní

b) svojvoľne zmení alebo poškodí technické zariadenia vo vlastníctve
poskytovateľa,

c) znemožní prístup pracovníkov poskytovateľa k technickým zariadeniam,
rozhraniu a koncovým zariadeniam, ktoré tvoria súčasť predmetu plnenia tejto
Zmluvy,

V týchto prípadoch móže tiež poskytovatel‘ pristúpiť k obmedzeniu alebo
prerušeniu poskytovania služby za predpokladu, že účastník nevykoná nápravu
v lehote primeranej a stanovenej ST na odstránenie porušovania podľa písm. a)
až c).

5. Mesto LM móže odstúpiť od Zmluvy v prípade, že ST dátovú elektronickú službu
a servis neposkytuje vébec počas obdobia 30 dní, resp. ju neposkytuje
v parametroch a v kvalite podľa Zmluvy a to za podmienky, že náprava nenastane
ani Po uplynutí jednomesačnej lehoty odo dňa doručenia písomného upozornenia
na tieto nedostatky zo strany účastníka a z dóvodov uvedených v ~ 43 ods. 4
zákona. V tomto prípade móže Mesto LM uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 5.000
€‚ splatnú s termínom ukončenia Zmluvy.
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Č‘ánok vil. Servisně podmienky

1. Poskytovateľ je povinný poskytovať servis, spojený s poskytnutou službou počas
celej doby účinnosti tejto Zmluvy. Cena za servis je súčasťou ceny za
poskytovanie predmetu Zmluvy.

2. Postup pri uplatňovaní reklamácií doplnkovej služby pripojenia do internetu je
uvedený vo Všeobecných podmienkach ST na poskytovanie elektronických
komunikačných služieb MPLS VPN a BCN.

Článok Vili. San kcie

1. V prípade nesplnenia‘ lehoty zriadenia predmetu plnenia Zmluvy .podl‘a článku II.
odseku L tejto Zmluvy má Mesto LM právo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo
výške 0,05 % z ceny za zriadenia služby za každý deň omeškania voči
dohodnutému harmonogramu plnenia.

2. Článok IX. ods.1 sa však nevzťahuje na pripady, ked‘ k nedodržaniu termínu
plnenia došlo na základe vyššej moci (živelné pohromy, ...)‘ alebo na základe
preukázateľnej nedostatočnej súčinnosti zo strany Mesta LM.

3. V prípade omeškania so splnením peňažného záväzku Mesta LM má
poskytovateľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradeného
peňažného dlhu za každý deň omeškania.

Článok IX.
Ochrana döverných informácií a skutoČností tvoriacich obchodně tajomstvo

A.

1. Dóvernými informáciami sú v zmysle ~ 271 OBZ a podľa tejto Zmluvy všetky
informácie, ktoré si strany pri rokovaní o uzavretí zmiuvy navzájom poskytnú, ak
boli ako döverné označené, a tiež také informácie, ktorých poskytnutie tretim
osobám mĎže spósobiť druhej strane majetkovú alebo nemajetkovú ujmu, pričom
takéto dbsledky možno pri dodržaní primeranej starostlivosti predpokladať.

2. Strana, ktorej sa informácie podl‘a ods. I tohto článku takto poskytnú, je povinná
s nimi nakladať s primeranou starostlivosťou, nesmie také informácie poskytnúť
tretej osobe a ani ich použiť v rozpore s účelom na ktorý boli poskytnuté pre
svoje potreby, a to bez ohľadu na to, či dójde k uzavretiu zmluvy alebo nie.

3. Obchodným tajomstvom sú v zmysle ~ 17 OBZ, podľa tejto Zmluvy všetky
skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy v hmotnej alebo
nehmotnej forme, ktoré boli čo i len jednou stranou takto označené a poskytnuté
druhej strane, pričom nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné
a ich utajenie a tomu zodpovedajúci spósob zabezpečenia ich ochrany je
v záujme ktorejkoľvek zo strán.

4. Podľa tejto Zmluvy sú predmetom obchodného tajomstva najmä:

a) Popis dátovej komunikačnej služby a príloha Č. 3 Zmluvy

b) Cena dátovej komunikačnej služby a príloha Č. 2 Zmiuvy
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B.
1. Strany tejto Zmluvy sa zav~zujú, že všetky d6verné informácie a ~kutočnosti

tvoriace obchodné tajomstvo podťa Čl. Xl, písm. A.,ods.4 ~tejto Zmluvy použijú len
na účely prípravy a pinenia predmetnej zmluvy ‚ nebudú ich d‘alej rozširovať,
reprodukovat‘ a nesprístupnja ich tretím osobám. Súčasne sa zaväzujú, že
zabezpečja, aby všetky obdřžané dokumenty, analýzy, či mé podklady
obsahujúce dóverné informácie abbo skutoČnostj, ktoré sú predmetom
obchodného tajon,stva bolí riadne evidované.

2. Strany Zmluvy zabezpečia taký obmedzený počet osób, ktorým budú informácie
chránené podľa tejto Zmluvy prístupné a prijmú také účinné opatrenia na
zamedzenie ich úniku, aby bol zodpovedajúcjm spösobon-j dosiahnutý účel tejto
Zm luvy.

3. V prípade, že niektorej zmluvnej strano vyplynie nevyhnutnost‘ poskytnúť
informácie a skutočnosti ktoré sú predmetom ochrany podľa tejto Zmluvy tretej
strane, na účely zabezpečenma svoje činnosti resp. prevádzky, móže také
informácje a skutočnostj poskytnúť len na základe predchádzajúceho písomného
súhlasu druhej strany a len za predpokladu, že Sa tretia strana uzavretím
písomnej dohody s jednou alebo oboma stranami Zmluvy zaviaže k ich ochrano,
tak aby bol dosíahnutý účel tejto Zmluvy. Povinnosť precichádzajúceho
písomného súhlasu sa neuplatní, ak treťou stranou je osoba, ktorú na získanie
predmetných informácjí oprávňuje zákon. V takom prípade je zmluvná stran a
povinná druhej zmluvnej strano bezodkladne písomne oznámit‘ identifikačné
údaje takejto tretej strany. Povinnost‘ dohodou písomne zaviazat‘ tretiu stranu na
účely ochrany informácjí a skutočnostj, ktoré sú predmetom ochrany podl‘a tejto
Zmtuvy nie je týmto dotknutá.

4. Povinnost‘ plnit‘ podľa tejto Zmluvy sa nevzťahuje na také dóverné informácie
a skutočnosti tvoriace precimet obchodného tajomstva, ktoré:

a) boll písomným súhlasom druhej strany vyňaté z režimu podl‘a tejto Zmluvy,

b) sú alebo stali sa známymi ihak než porušením, resp. zanedbaním povinnosti
jednej zo strán,

c) sa stali ich príjemcovi známe ešte predtým, než mu ich poskytla niektorá zo
strán,

d) boli vyžiadané súdmi, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inou Zo
zákona na to oprávnenou osobou.

5. Poskytnu~ dóverných informácií abebo skutočností tvoriacich obchodné
tajomstvo nezakladá žiadne právo na licenclu, ochrannú známku, patent, právo
na použitle abebo verejné rozširovanie dlela, ani akékol‘vek mé právo duševného
abebo priemyselného vlastníctva.

1. Každá zo strán tejto Zmluvy zodpovecjá za škodu, ktorá vznikla druhej strane
porušením povinností ochrany döverných informácií a skutočností tvoriacich
obchocjné tajomstvo podľa tejto Zmluvy. Poškodená strana je Oprávnená
domáhat‘ sa náhrady vzniknutej škody samostatne.
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Strany Zmiuvy sú si vedomé, že na ochranu svojich oprávnených záujmov möžu
použiť prostriedky právnej ochrany proti nekalej súťaži podl‘a ~ 53 OBZ a ~ 373
a nasi. OBZ, na účely upiatnenia náhrady škody.

Článok X. Prísiušné právo a rozhodovanie sporov

1. Forrnuiácj~, výklad, vynútenie a vykonanie tejto Zmiuvy sa budú nadit‘
slovenským právom a budú vo výhradnej junisdikcii slovenských súdov.

2. Vo všetkých záiežitostjach týkajúcich sa interpretácie, výkladu, spůsobu, formy
a rozsahu vykonania tejto Zmluvy a vynútenia plnenia záväzkov vyplývajúcich
z tejto zmiuvy sa zmluvné strany podriad‘ujú výlučne právomoci vecne a miestne
príslušných súdov Siovenskej republiky.

3. Práva a povinnosti vypiývajúce z predmetnej Zmiuvy sa spravujú prednostne
touto Zmiuvou, jej prílohami a dodatkami. Zmluvné vzťahy touto zmluvou
neupravené sa nadia platnými Všeobecnými podmienkami spoločnosti Slovak
Telekom, a.s. na poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb
MPLS VPN a BCN, zákonom Č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v
platnom znení a ustanoveniami Obchodného zákonníka Č. 513/1991 Zb. V znení
neskorších právnych predpisov a d‘aišími všeobecne záväznými právnymi
predpismi platnými v SR.

4. V prípade rozporu medzi Zmluvou a Všeobecnými podmienkami majú
ustanovenja tejto Zmluvy prednosť pred platnými Všeobecnými podmienkan-ii
teiekomunikačných služieb.

Článok XL Záverečné ustanoven Ia

1. Táto Zmluva nadobúda piatnosť a účinnost‘ dňom jej podpísania oboma
zmluvnými stranami.

2. Meniť a dopfňať obsah tejto zmluvy je možné len pÍsomne, formou písomných
číslovaných Dodatkov k Zmluve, podpísaných oboma zmluvnými stranami.

3. Na podpis Špecifikácií siužieb MPLS VPN a Business CityNET a ich dopinkových
služieb sa týmto za poskytovatei‘a spinomocňuje Jozef Gajdošík — regionáiny
manager. V prípade zmeny oprávnených osčb sú zmiuvné strany povinné si
navzájom oznámit‘ ich zmenu.

4. Táto Zmluva a všetky príiohy sa vyhotovujú v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých
každá zo zmluvných strán obdrží Po dvoch (2) vyhotoveniach.
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Článok XII. Zoznam príloh

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prulohy:

Zoznam prípojných bodov siete InfoNET LM
Zoznam zariadení inštalovaných a konfigurovanýchv rámci siete
InfoNET LM
Popis technického riešenia slete InfoNET LM

Nasledovné protokoly realizačnej dokumentácie (špecifikácie služby a všeobecné
podmienky) budú tvoríť súčasť tejto zmluvy Po riadnom odovzdaní a prevzatí
predmetu Zmluvy Mestom LM po podpísaní Preberacieho protokolu:

Špecifikácie služby MPLS VPN .

Specifikácie dopinkove] služby MPLS VPN
Specifikácie služby BCN
Specifikácie doplnkovej služby BCN
Všeobecné podmienky ST na poskytovanie verejnej elektronickej
komunikačnej služby MPLS VPN
Všeobecné podmienky ST na poskytovanie verejnej elektronickej
komunikačnej služby Biznis CityNet.

Ing. Ján Blch~č, PhD.
primátor m~sta

Kar~džičova ~O
3 Brat~s~ava r-~1

Príloha č. 1:
Priloha Č. 2:

Príloha č. 3:

Príloha Č. 4:
Príloha č. 5:
Príloha Č. 6:
Príloha Č. 7:
Príloha Č. 8:

Príloha č. 9:

V Liptovskom Mikuláši, V Bratislave, ..

za Mesto Liptovský Mikuláš ; za Slovak Telekom, a.s.:

Ing. Ján Adar
vrchný riaditeľ pre marketing
a predaj biznis zákaznĺkom
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‚ ríloha č.1 :

2 Detské Jasle Komenského 1939/15 (zhodné s MsÚ) L.Mikuláš

3 lnformačné cetrum Námestie Mieru 1 3190339 L.Mikuláš

4 Múzeum Janka Kráľa Námestie Osloboditeľov 31 36140473 LMikuláš

5 Dom kultúry Holleho 4 36139246 L.Mikuláš

6 Verejnoprospešné služby Družstevná 1 183636 L.Mikuláš

7 Komunitné centrum Športová 4/1190 (zhodné s MsÚ) L.Mikuláš

8 nIeP~;sen~0r~vŽ.b Palučanská 219 37980513 L.Mikuláš

9 Bytový podnik Námestie Osloboditel‘ov 73 36435911 L.Mikuláš

Zoznam pripojných bodov siete InfoNET LM

I Mestský úrad Štúrova 1989/41 315524 L.Mikuláš
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Zoznam zariadeni inštalovaných a konfiguroVanÝch v rámci slete InfoNET LM

Koncové zariadeni~_~ ~. ~
Cisco 871 Security Bundle with Advanced IP Services 9 _____ 468,16 421344
SMARTNET8~~N~DCISC087I Security ~Y!~ 9 ____ 135,66 _____ 122094

Centrálny aky~f~Ok ______ 1 5490,24 ____________

2821 Bund ewJAlM~VPN/SSt~2,Ad‘1. IP Serv,10 SSL llc,64Fi256D ____ 1 3325,00 3325,00

64 to 256 MB CĹ~~~U rade for Cisco 2800 Series 1 ______ 429,59 429,59

Four ~I1O0 Ethernet switch inte~ace card ______ 1 _____ 256,69 256,69
SMARTNET 8X5XNBD~?~?.tSec~~tY Bundle 3yrs __________ 1 478,96 1 478,96

lnštalácia ________ _____ 1 6 200,00

Centrálny prvok - lnštalácia, konFlgurácia, prispésobenie a testovaflie IPSeG,
smerovanie, filtrácia; zabez~~~ie 1 3 725,00 3 725,00

Koncové zariadenia - inštalácia, konfiguráCia, zaradenie do existujúcej
infraštruktú~, IPSec, zabezpečenie prístupu. ______________________ 9 275,00 2475,00

Terminálový server - HP ProLiant BL460c Server Blade 2 4662,70.
HP BL4600 G6 E5520 6G IP Svr 1 2487,50 2487,50

256 MB Cache Module 1 200,00 200,00

HP 146GB lOK rpm Hot Plug SAS 2.5 Dual Po~ Hard Drive 2 28750 575,00

HP BLc NC326m NIC Adapter Opt Kit 1 281,25 281,25

4-Hour On-site Service, 7-Day x 24-Hour Coverage, 3 Years, Electronic 1 462,50 462,50

CNS patch kábel Cat6, UTP-5m ‚ šedý 4 1,61 6,45

MS Windows Svr Std 2008 OLP NL GO~ 1 650,00 650,00

TerminálOvé licencie - CitrixXe~~ 1 4 384,62 ‘ ‘ * ‘

MS Win Trmnl Svcs CAL 2008 OLP NL GO~ User CAL 10 ‚ 57,69 576,92

Citrix XenApp Enterprise
- xl Concurrent User Connection with Subscriptio~~nt~~ 10 380,77 3 807,69

Služby ____________________ 1 451,0,00
Inštalácia a konfiguráCia hardvéru, inštalácia a konfigurácia MS OS
(poskladanie hardvéru, ugrade firmware, konfigurácia hardvéru (RAID — lokáme
disky, ILo), konfigurácia diskového pola pre Citrix, základná inštalácia a
konfiguráCia operačflého systému, inštalácia SP a update systému, inštalácia
HW man~! ~ool~Z~aden!e servera do domény) _____ 1 1 024,00 1 024,00

Kontigurácia aktívnych prvkov (konfigurácia Catalyst, konfigurácia ASA .

~infraštruktúry) ‚ ________ 1 166,00 166,00

Implementácia Citrix (analytické a pripravné práce inštalácia a terminal
services, inštalácia a základná konfigurácia Citrix XenApp 4.5, inštalácia
licencií~nštalácia aplikácie CG-ISS, publikov~~PliáCie~!~)__ 1 3320,00 3320,00

Cena spolu bez DPH ______________

DPH 19% 6 715,48

Cena spolusDPH H
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Príloha Č. 3:

Popis technického riešenia slete InfoNET LM

Za najdóležitejšie vlastnosti slete InfoNET LM považujeme nasledovné:
- pevné, sporahlivé, bezpečné a rýchle clátové prepojenie prostredníctvom
Metropolitnej Ethernetovej slete (MES)
- Nepretržité symetrické pripojenie s požadovanou prenosovou rýchlosťou
- bezpečnost‘ dát, VPN sú striktne oddelené na základe VLAN a MAC adries
- cez spomenutú prístupovú sjet‘ bude bez problémov prenášaný protokol
8O2~3, resp. Ethernet (štandardne zaužívaný v lokálnych sieťach) a všetky jeho
najpoužívanejšie variácie (Legacy Ethernet, Fast Ethernet a Gigabit Ethernet),
- spoločnosť Stovek Telekom je schopná bez komplikácií poskytnúť a sprístupniť v
MES rózne varjácie požadovanej prenosovej kapacity. .

Prístup do MES prostredníctvom služby Business CityNet s Dopinkovou službou
MPLS VPN umožňuje využívat‘ najmodernejšie technológie spoiočnosti Slovak
Telekom.
Základný princíp fungovania a operatIvností MES, prostredníctvom ktorej je
poskytovaný aj prístup do verejnej dátove] slete Internet, sa vzťahuje k druhej —

linkove] vrstve referenčného modelu OS!. To okrem mého znamená, že transport
dátovej prevádzky cez takto koncipovanú sleť je zabezpečovaný prepínaním
(switchovaflím) na určitom počte dostatočne výkonných prepínačov (swítchov).
Switche sú prlamo vybavené optickými rozhraníami, aby boll okamžite a bez
komplikácii schopné pnjímať a switchovať transport dátovej prevádzky, ktorá je
realizovaná na optickom prenosovom médiu.
Spomenuté switche sú schopné vykonávat‘ aj určité špecifické — nadštandardné
funkcie, vďaka ktorým möžeme implementovat‘ filozoflu vytvárania VLAN sjetí a
priradiť tak unikátne identifikačné číslo konkrétnemu zákazníkovi v rámci ceiej MES.
Dátová prevádzka v navrhovanom technickom riešení bude obojstranná v rovnakom
čase (resp. je realizovaná módom full duplex).

Prístupová dimenzia k MES bude realizovaná na optickom prenosovom médiu.
Na zákazníckej strane (resp. smerom k štruktúrovanej kabeláži Iokálnych sletí) bude
odovzdávacjm rozhraním služby Ethernet na koncových zariadeniach Cisco.

Pri~ojenje centrály
Pre pripojenie centrály navrhujeme využitie služby Business CityNet Prístup ako
prístupovú technológiu na optickom prenosovom médiu k MES s rýchlost‘ou 100
Mbitls, pričom kl‘účová dopinková služba MPLS lOMbitIs a dopinková služba
Internet 2OMbjfJs bude odovzdaná na FE portoch výkonného zariadenia Cisco rady
3825. Uvedené zariadenie zostáva v majetku spoiočnosti Slovak Telekom a jeho
správa a konfigurácia je tiež v kompetencii našej spoiočnosti.

Prjppjenie pobočlek
Pripojenie pobočiek do slete bude realizované pomocou asymetrických pripojení s
prenosovou kapacitou 20481512 kbitls (FBA). Odovzdávacím bodom služby bude
Ethernet/FastEthernet port na smerovačj Cisco 876, ktorého dodávka, konfigurácia a
správa bude zodpovednost‘ou spoločnosti Slovak Telekom.
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