
Zmluva o dielo č. SFr130-7/0VO-2007

o poskytn utf služieb na podporu Výpočtového strediska~ SR p re zabezpečenie

údržby, opráv, p reventívnych prehliadok a revízií techn ologickej infraš t ruktúry
výpočtového slrediSliái li ediská MV SR v Banskej B):s frlCi · -

uzatvorená v zmysle § 536 ·a nas l. Zi koni Č. 513/1991 Zb. Obcbod ný zá konník v platnom
znení

Zmluvné strany:

Objednáva tel':

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2
8I2 72 Bratislava

v zastúpení:

lCO :
ICpre DPH:

Bankové spojenie:
číslo. účtu:

Zákaznícke číslo :

Robert Kaliňák

podpredseda vlády a minister vnútraSlovenskej republiky

00 151866 -· .
SKl020571520

Štátna pokladnica
7000180023/8180

730922

lCO:
DIČ:

ďalej " Objednávateľ", "Zákazník" alebo "MV SRIt

Zboto\'itel':

IBM Slovens ko, spol. s r.o.
Polus Millenium Tower
Vajnorská I OO/A
832 86 Brat islava

zapísaná v obcbodnom registri: Okresný súd Bratislava L, Odd. Sro. vložka č.3 8971B

v zastúpení: Ing. Boris Kékesi,
generálny riaditeľ a konateľ spoločnosti

31337 147
31337147/602

Bankovéspojenie: Tatrabanka
číslo účtu : 262200234 111100

ďalej "Zhotoviteľ", alebo "mM".

S~ h6



-'9"!:- -IBM S'o-'lo tpOl• • r.o.Va1'OFW 1001A, 832 86~ 111M
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ZoVlLUVA O POSKYTOVANI SLUŽIEB
na podporu Výpol!tového strediska MV SR

pre za bezpeuDIe áddby. oprá v, prevealfnyc:h preblladok a rt:vfzU
teeh nclogicke] i.fm lruktá ry V~tovébo strediska MV SR v Baaskej Bystrici

Me. o a Mirtla Ú ka.m íka:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2
8 1272 Bratislava

ďalej nazývaný·Zibmík~, alebo -MV SR-

Zmluva lisl o:
Uk.a:n kke l lslo:

SWG0 28N

730 922

APLIKOVATEĽNÉ PODMIENKY:

l . Podmienky Zmluvy o pGfikytovani služieb
2. Ceny a pLttob ne podmien ky
3. Pripojené doh ody- PrilohAly

Dátum zečlatku dodá vk)' služ ieb: deň pod pis u Zm lu vy

Dátum ukončenia dodávky služieb: 31.03.2010

Krajina intta lácie: Slovenskárepublika

Snecifikovanl!čaSti DOSkvto vania sluheb:

Názoll cW1wmefllu ČisloprUoh>' Popis

Vieolwcné podmiellky p re Priloha l .l Y~eobeclII! podmienky poskytovania sluiieb p re podporu
poskytova nie s luiíeb IBM vr áu me prevádzky VS MVSR
strojového sen1.s 1l

z"du~ 'a o poskyto llQm .sluiieb IBM Prllohan Specifikáda slulieb IBMpre HW a S W produkJy IBM
a Osw (I plJP'CI",efre ich J'Wf;y IO\IOl'Ii a

Pod",jen.ty po.skyto\'anio slldieb Prl/ohrJ C.J $pedfikácio služiebP~fflid:il infraJtruksilnJ platformy
tretid. s trán VS M Y SR (UPS.dit'Se/gertUtÍlDr, EPR.S)'sti ",

nasáW111 ja. lIQ.Jiad SYSltm. UimatiZJicia)

Sto neso/I General Te~ ..d Pritoha t..f.l LJcefttnl pod1f!ullly sojtYburých p7odJJaov Sl rmeGatt

Ccnditions fo, SUPfXJr1 aNi
Main lena nee Services OI-2()()6

Sio nesoft Service descnpuo n fo r Priloho l .O Popis s lldieb pre po Jporv a údrl.bu prodUIaOIl StoneGale
suppo n and ~inle1W1JCe .scn 'iCe:J 12-
ZOOJ

IBMPassport Adl'tlntoge PrllohD t-j Zoznam soj'tWrovýcllP~Oll IBMpodporoWJnjldt na
zJjJade Pan porr Adva fllage a podmienky Passport
Adl'Ollloge

Zákazník potvrdzuje, že obdržal a oboznámilsa 60 vtetlcými kontraktačnými podmienkami obsia hnutými v tejto
Zmluve o poskytcvani služieb a jej pripoj ené Prílohy.

OAS I( 1212001



Jfkpotvrdzuje, že obdržal a oboznámil sa so všetkýmikontraktačnými podmienkami
nutými v tej to Zmluve o poskytovaní služieb ajej pripojenéPrlIohy.

Dátum riiat ia mM Slovensko s l. s r.o.

v nsko
r.c.

Po'''' """ n,,,,,, _ ........nOf'~' '001 832 II a" IiJl.w. 3
O.~"C 2liI».loJJ1. 0' tHC Sll202l13OO337

· 15 ·

Podpísané:

mM Slovensko spol. s r.o.

Autorizovaný podpis
Dátum

Ing. Boris Kékcsi

Generálny riaditeľ a konateľ

Zmluva o poskytovani služieb vstupuje do platnosti aje účinná dňom jej podpísania
izovanými zástupcami zákaznlka a IBM. Podpis IIJM potvrdzuje, že IBM akceptovalotúto
'vu.

Podpísané:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Robert Káliňák,

Podpredseda vlády
SR

Slnila )zó
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PODMIENKY 7MLUVY O POSKYTov ANI SLUŽiEB

J. PREV~IET

Predmetom Zmluvy o poskytovaru služieb je mbezpečenie údržby, opriv, pl"eYentívnych p'ehliadok a revizii
tedmoIogickej infra!truktWy Výpočtového litrediska MV SR v Bani kej Bystrici v rozsahu:

1.1 služby podpory na IBM HW a SW produkty . Cisco HW produkty platformy VS MV SR v rozsahu
a podl'a pcdrnlenok, uvedenYch IIprf10he č_2 .

1.2 51u1by podpery softvtrových produktov podJ'a podmienok uvedených v Prllohe č. l. " Prllobc e. 2

1.2.1. ce-síre podpera Ip6sobilých llOft...erových produktov v rozsahu S ckú mesačne

1.2.2. služby podpory inframu:túry pre elektron ický podpis (ďalej ..PKl infraJtruktúra) platformy VS MV
SR v rozsahu S dn1 mesačne

\ .2.3. služby podpory vyvinutých softvérových aplikácií Framewcrk, Patros a Patrmv v rozsahu uvedenom
v Prilohe č. 2

1.3 služ by podpory na produkty fyzickej infra!truktúry platformy VS MV SR v rozsahu a podra podmienok,
uvedených v Prílohe č.)

IA služby POdIX")' BMic suppcrt na produkty StoncGare fy StoneSoft, <kxIanč spoločnost'ou m M pre
Výpoetovč strediuo MV SR podra podmienok. u"edc:ných v Prllohe 4.1 a v Prilohc 4.2.

I .S softvérov.. podpcn produktov IBM Pa!SpCl1 Advanuge pre softvérovč produkty uvedm~ v Prilohe Č. S

1.6 Podl'a tejto Zmluvy m M nqnberi zodpovednost 21 žiadnu !ystémoviJ integráciu.

2. DOVÁVKA

2.1 IBM bude dodávať kaI.dú ~pecifUc{lvanú jedaotJ i vú položku podľa:

2.1.1. podmienok zodpovedajúcich pripojeným prilohám, na ktoré sa lálo Zmluva odvoláva a ktore boli
akceptované ZJ,kazníkom

2.1.2. podmienok tejto Zmluvy o poskytovani služieb.

2.2 V prfpade konf1ilau medzi UitanOVmilmi jednotlivych príloh l podmietIkami Zmluvy o poskytovaní
služieb. majú. prevahu podmienky, uvedené v jednotlh 'S'ch prll00.xll.

2.3 IBM ZOISÚ.va \-'Iastnikom autorských priv ku vktkým produktOfD • softvérom vyvtnu~'m v rimci lejto
Zmluvy.

3. PLATBY

3.1 Zák azn ík zaplatí cenu v lehote do 30 dní oddonJče.nia faktúry, podl'a platobných podmienok uvedených
vo v~eobecných podmienkach pre pOIIlkytovanic služieb IBM vrátane 5trojov~ho servisu, Faktúra musí
mat' náležitosti daňového dokladu. Faktúru zdle zhotoVitd na adresu: Úrad infamatiky
• tclekomuníkád i MV SR, Pribinova 2, Bl2 72 Bratislava,dopo~. V prípade ak faIatíra nebude mat'
\'tetky naležitosti, objednávatef vráti filit1ru zhotovit.eJ'ovi. LehOtI na 6hradu platby v takom pripade
neplynie.

DASK l V2001 o.tlv., AsI_ ent for Taul PrtcefTnlrJlllltlon SK Sl ....... 3z 5
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3.2 llilmik obdržíodIB~ faktúru · daňový doklad za slUŽbyuvedtne v príl ohách v slovenských kCl"Ullách
(SKK) s podrobnou ~pecifiUdOllcien. ujednotlivt s lulby. Cmy budú uvedené bez OPli a C(: lková cena
aj s DPH .

3.3 V pripadeexistencieSW lice ncií na programy IBM U lwJlik bude pl atiť mesečné licenčné poplatky za
poutivan ie programov v rozsahu ~pClCifikovanom \I dodatku k tejto zmluve I v swade s relevantnými
ustanoveniami Všeobecných obchodných podm ienok pre IBM produkty. Ak licencie IBM nebol i
Zä kaznIkovi poskytnuté tent o článok sa neap likuje.

4. PRODUKTY A SLUŽBY INÉHO PÔVODU AKO m M

4.1 Pokiaľ nic: je inak uvede né, produkty a služby iného pôvodu ako IBM SÚ dodá'l1Ulé podľa Pr llohy č.I

Všeobecných podmienok pre poskytovanie služieb IBM vrátan e stroj ov ého servi su,

s . INÉ APLlKOVATEĽNÉ PODMIENKY

S.I Akákoľvek poži adavka NI zmenu tejto Zml uvy, mus i byt' pn:dložcn! v pfsomncj forme druhej zmluvnej
mane. V prípade oboj5trlnnej vôle R pcdptše dodalok k teitc Zmluve.

S.2 Táto Zmluva bude pxiliehat pri\-nym normám SIO\Icmkej 1't'fHlllily. Medzinárodné konvencia OSN o
medzinárodnom obchode s lovarmi sa neaplikuje

S.3 Vletky spory. ktoré vm.ik.núv wvislor.ti s touto Zmluvou a , jej pondenim, ukončením alcbo zrušením sa
budús konečnou platDost"OlI ridiť na prlsl umom súde Slovenskej repu bliky .

6. CENA A PLATOBNÝ KALENDÁR

6.l Cena vyp!yva z dohody zmluvných strán o cc:nc v zmysle zAkona o cenách Č . 1&11 996 Z.z. a cen ového
vým eru MF SR č. 1212000 .

6.2 Platobný kalendár pre pos kyto venie služieb podfa bodu I .tejto Zmluvy je nasledo vný:

6.2.1. Platby za pos kytova nie služieb podpory platfonny VS MV SR v zmys le hod ov L I at 1.5 tejto
Zmluvy sú nasledovné :

Rok ~Mťrok Cena SKK
20ff1 2. .ttvrt'rok 1 446 266,78

3. .ttvrťrok 7 446 266 78

4. !ltvrťrok 9 325 S61 15
2008 1. Itvrt'rok 9 612 4 12 S6

2. !tvrt'rok 9703 986 61
3. ttvrťrok 986.5 S26
4 . !mťrok 9 934 792,87

2009 I. lMfiOI< 12 384 361 78

2. štvrťrok 12 482 221,58

3. bTťrok 12 49S 6H 78
4. ltvrfrok 12 802 883,47

20 10 I.fun'rok 13 324 182,53

SPOLU : 126.824.074,43 Sk bez DPH

6.2.2. Ceny s ú platnI! pre: zariadenia, uvedene v kon figuráciách podľa Prilohy č.2 a Prflohy O , ktoré su
platné k 26.1.2007. V prípade zmen y v konfigurácii za riaden i II v softvérovom vybaveni VS MV

DASK 12f2001
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IBMSlov*'lko~.• r.e. VaJnor.u 1001A, 832 85 Bratl....... i~m

Z8pi..." v Obc hod nom registri Okr.ného ' údu Bratlal,..., I., d/loom 7.12.162, Oddiel Sro, vlolkl. t. 339118

SR je IBM oJrávnenä prispôsobiť ceny a platobn ý kalendár aktuálnej koofi guricii zariadeni
a soft vérového vyba venia VS MV SR.

6.2.3. Cena za podperu so ftvérových produktov IBM - Passport Advantage v zmysle hod u ] .5 tejto
Zml uvy je 21 93 725,52,· Sk. slovom dva milióny stodevärdesiattritisfc sedemstodvadsaťpäť

slovenských korún a plt'desiBtdva halierov bez DPH s časo~m pokrytlm do 31.12.2007. Táto
ce na bude faktúrované v prvej platbe po uzavretí tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami .

CENA ZÁ KAZKY CELKO M (bez DPm

CENA ZÁK AZK Y C ELKO M (s DPH)

129.017 799,95 Sk

153.531 181,94 Sk

Na ďalšie obdobie si ObjednAvateľ objedná obnovu podpory produktov IBM Passport Advantage formou
dodatku k tejto Zmluve. IBM predloži kalkuláciu na ďalšie obdo bie podľa konfigurác ie dotknutýc h
produktov, ktorá. bude platná k daném u obdobiu. Zoznam aktuál nych softvéro vých produktov IBM
k 26. l.2oo 7, ktorých podporu pokrýva Passport Advantage, je uvedený v Prí lohe č. S tejto Zm luvy .
Zákazní k sa l.4vtzuje obstarať si u IBM podporu (v ďalšom "maintena nce") na softvéro vé produkty IBM
- Pass port Advanlage. Zaplat enie pop latku za Passport Advantage je nevyhnutným predpokladom na
vykonáv anie služieb pre so ftvérové produk ty IBM.

6.2.4. Ce ny uvedené v bode 6.2. 1. sú platné pre softvéro vé produkty IBM. ktorých konfigurác ia a
expitáci a poplatkov za softvérový meín tcnan ce je uvedená v Prllobe č.2.

6.3 V prípade, ak Zm luva bude podpísaná oboma zmluvnými stranami po 1.4.2007, bude pri fakturácii za
služby podľa hodov 1.1. až 1.4. aplikovaná aLikvótna časť cen y. uvedenej v bode 6.2.1. pre prl sluJný
štvrťrok,

6.4 Faktúry budú vystavenédo IO. dňa štvrťroku, príslušného pre pcskytcvame služby ,

6,5 VAetky ceny v bode 6.2 sú uvedené bezDPH(VAn. pr~om DPH bude k uvedeným cenám aplikovaná v
rozsah u pla tného zákona upravujúceho výJku dane z pridan ej hodnoty,

6.6 V prípade prec hodu Slovenskej republiky na Euro budú všetky ceny prepočltené na Euro podľa kurzu,
určeného Národnou bankou Slovenska.

7. Ukončen ie ZmJuvy

7.1 Na ukončenie tejto Zmluvy sa budú podporne aplikovať prislu&ié ustanovenia Obchodného zákonníka
v platnom zneni.

7.2 Podľa bodu I I ods . 3 všeobecných podmienok pre posk ytovanie služieb IBM vráta ne strojov ého servisu
si zm luvné strany dohodli akceptovateľné maxi mum zvýšenia ceny vo výške SO/••

DASK1212OO1 DeU....ery Agreem en1for Total Price fTranelat lon SK StranI S z S



IBM SIcl '~llSko, spol. s r. oo
Pol_. MUlul_m TO'Wu, Vljaonká tOO/A, 83186 8nlttslu . , Slove-IU. ,.publika

IČO: II JJ7 147, DiČ: II JJ7 1471500.~Yln4 • • Olu6oom Slide BntillavlI i. odd ltl.$ ro, tioI lo vlolky J89 71B

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB IBM
VRÁTANE STROJOVÉHO SERVISU

7.á kaznfkove meno :
Ministerstvo Vnútra Slovenskej
republiky

Zákazníkove čhlo :
730922

Zákazniko\'8 adresa:
Pri binova 2
812 72 Bratis lava

t(slo zmluvy:
SWG028N

Tieto Všeobecné podmienky pre poskytovanie služieb (ďalej len Všeobecné podmienky) riadia
transakcie, za ktorých zákazník obstariva Služby od IBM Slovensko s. t . o. (ďalej len IBM).
T ieto Všeobecné podmienky vrátane Zmluvy o dielo, prll oh a transakčných dokumentov tvoria úpl nu
zmluvu týkajúcu sa predmetu plnenia medzi zmluvnými stranami ft nahradzujú tak všetky predošlé
písomné alebo ústne dohody medzi stranami týkajúce sa predmetu plnenia Licenčné programy, Stroje
ani zariadenia nespadajú podtieto podmienky.
Pripojením podpisu nižšie obe zmluvnéstrany vyj adria svoj súhlas s týmito podmienkami. Ked' budú
t ieto podmienky podpísané, (1) pokiaľ to nebude: v rozpore: so zákonmi Slovenskej republiky alebo
špecifikované inak, akákoľvek reprodukcia týchto podmienok, príloh alebo dokladov o transakciách
vyhotovených právne náležitým spôsobom (napr. notársky overená fotokópia alebo faxová kópia), sa
bude považovať za originál a (2) všetky služby objednané podľa týchto podmienok im budú
podliehať. V prípade rozporu medzi týmito Všeobecnými podmienkamí a citovanouZmluvou o dielo
majúuatancveniaZmluvy o diele zásadnú prednost,

POpodpísaníprosime vrátiťjedll l1 kópiu na adresu IBM uvedenú vyššte

SK-S411Hl4 d r.
Vyd.... 0912004

Vhobeeni po'ldrnteaky PN (JO'I tyto Yl1l1e.lufit b IBM
trilaDt sttojow bo "'rvn~

Str.lIa I ol IO



IBM Skt.·u.sko"_pol. I r .ll.
Pllb.1 Mllkal. m Tower, V. Jnonk.i. UMl/A,n286 8nlddava, SIove• •ld n .....bUka

ICO: II JJ7 14'. mt: ll 3J7 14'~. rqktrovad ..1 OkJ'Ul\O m Milk BraliIlIVII I, oddlel.ro, tislo vllllky J 89718

1. Dcfi nlcit

Podnik znamená akýkoľvek prAVDY subjekt (ako napr. spo ločnosť, združenie), a nim vlastnené
dcérske spoločnosti vo viac ako SO%· nom pod iele. Podn ikom sa rozumejú aj iné subjekty, na ktorých
sa zmluvné strany doho dnú. Term in •Podnik" sa vzťahuje len na časť podniku sldliacu v Slo venskej
republik e.

Stroj znam ená samotný stroj , jeho doplnky , konverzie. upgrady, prvky alebo prídavné zariadenia, či
ich ľubovoľnú kombináciu. Pojem .,Strof ' zahrňuje stroje IBM aj non·IBM (vrátane iné ho zariadenia),
pre ktoré IBM poskytuje zákazníkovi služby údržby.

Strojový kód - pre niektoré stroje m ôže IBM poskytnúť základný vstupneWvýstupný systémový kód,
obslužné programy, diagnostiku, ovládače zariadeni, alebo mikrokôd Na tento strojový kód je udelená
licencia.

Materiály sú literárne a iné práce podliehajúce autorským právam (ako napr . niektoré programy,
výpisy zdrojového kódu, programovacie nástroje, doku mentácia, reporty, nákresy a pod.), a ktoré
môže IBM dodať zákazníkovi ako súčasť služieb. Temún "Materiály" nezahŕňa produkty pre licenčné

programy dostupné na základe vlastných licenčných zmlúv.
Služha znamená plnenie úlohy, poskytnutie poradens tva, pomoci alebo prís tup k zdroj u (ako napr.
pr ístup k i nformačnej databáze), ktoru IBM poskytne zékaznfko vl.

2. Štruktňra zmluv né bo nť.ba

Niektoré zariadenia a Služby majú ďalšie podmienky navyše k tým, ktoré IBM stan ovil v týchto
Všeobecných pod mienkach. IBM špecifikuje tieto ďalšie podmienky v dokumentoch zvaných Prílohy,
ktoré sú neoddelíteľnou sú časrou Zmluvy. Všetky transakcie majú jeden alebo viac Transakčných

dokumen tov (ako nap r. dodatky, prílohy, faktúry , predmet plnenia a prí lohy a objednévkové
fonnuláre).
Pokiaľ by existoval rozpor medzi ustanoveniami rôznych dokumentov, budú platiť tie ustan oven ia,
ktore sú uvedené v Zmluve o dielo a v Prílohách a nie tie, ktoré sú uvedené v týchto Všeo becných
podmienkach . Ustanovenia Transakčného dokumentu budú platiť prednostne pred ustanoveniami
týchto pod mienok, ako aj pred ustanoveniami Zmluvy o dielo a ostatných príloh.
Zákazník akceptuje zmluvné podmienky obsiahnuté v pripojených dokumentoch nasledovným
spôsobom:

1. podplše Zml uvu o dielo alebo ktorúkoľvek prílohu,

2. použije Službu alebo umožni iným, aby ju používali .
3. uhradí platbu za Službu.

Služba sa stane predmetom Zmluvy o dielo a jej príloh l ) akceptovanfm zákazníckej obj ednávky zo
strany IBM zaslaním Transakčného dokumentu, alebo 2) poskytnutim Služby.

3. Cena a platohné podmienky

Suma sp latná za Služby bude založená na jednom alebo na viacerých druhoch nasledovných
poplatkov: jednorázové, period ické, časová a materiálOvá cena (time and material ), alebo pevná cena.
V závislosti od konkrétnej Služby sa m ôžu uplatniť ďalšie poplatky (ako napr. Cesto vné výdaje). IB M
bude informovať zákazníkao možnom uplatneni ďal.šlch poplatkov vopred.
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Suma za Služby je splatná bUĎ vopred, a lebo periodicky počas poskytovania Služby. alebo po
vykonani Služby.

Služby, ktoré si zAka.zn1k predplati, sa musia využiť v príslušnom zmluvnom období. Pokiaľ IBM
neurčí inak, neposkytuje dobropisy ani náhrady poplatkov za nevyužité predplatené Služby .

Platobné po dmienky

Čiastky sú splatné po obdržani faktúry a uhrádzaj ú sa tak. ako je to špecifikované IBM v
..Transakčnom dokumente" . Zákazník Sil;ca'VlIzuje platiť podľa takéhoto určeni a, vrátane akýchkoľvek

poplatkov z omeškania. Ak sa platba neuskutoční do 30 dni odo dňa obdržania faktúry (alebo v
prípade štvrťročnej falcturácie opakujúcej sa platby do 60 dní odo dňa obdržania faktúry ), môže sa
zákazník stať subjektom po platkov z omeškania.

Ak akýkoľvek orgán uval í na akúkoľvek transakciu podľa týcbto podmienok clo. daň, od vod alebo
zákonom stanovený iný poplatok (okrem tých, ktoré vychádzajú z povinno sti platiť mM daň. z
príjmu), zákazník sa zaväzuje uhradiť túto čiastku tak. ako je uvedená na faktúre- daňovom doklade,
alebo dodá dokumenty dokladujúce výnimku.

Poplatky

Jednorázové II opakované poplatky môžu vychádzať zo skutočného alebo oprávneného použitia (napr.
odpočty tarifikátora pri službách údržby, alebo čas spojenia pri sieťových službách), zákazník sa
zaväzuj e poskytovať informácie o skutočnom používani , pokiaľ takIBM určI.

IBM môže zmeniť opakované poplatky za Služby, ako aj sadzobnfk prác a minimálne hladiny Služieb
poskytovaných na zákl ade týchto podmi enok tak , že zákazníkovi poskytne písomn é oznámenie tri
mes iace pred plánovanou zmenou poplatku. Zvýknie nadobúda platnosť prvým dňom fakt urovaného
alebo platobného obdobia, v deň alebo po dni účinnosti, ktorý mM určf v oznám enf.

Zákaznik obdrží dobropis zo zníženia poplatkov za sumy, ktoré sa stanú splatnými v deň alebo po dni
účinnosti daného m iženia.

4. Zmeny zmluvných podmienok

4.1 IBM je oprávnený meniť podmienky Služieb, ktoré sú obnoviteľné alebo sú na dob u neurčitú,

písomným oznámením zákazníkovi tri mesiace vopred. Tieto zmeny však. nemajú spätnú platnosť.

Budú platiť ododňa účinnosti,letorý IBM uvedie v predmetnom o.z:námenJ, len pre nové objednávky a
prebiehajúce transakcie. Ak zmení IBM podmienky obnoviteľnej služby II tieto zmeny l ) zasahujú do
akt uálneho zml uvného obdobia zákeznfka a 2) zákazník ich považuje za nevýhodné, môže požiadať o
odklad takejto zmeny do konca zmluvného obdobia.
4.2 Zákazník súhlasi, že ktorákoľvek z nasledujúcich aktivit (alebo nevykonanýeh aktivit) bude
považovaná za súhlas s oznámenou zmenou, a bude mať za následok zavedenie tejto zmeny pre všetky
aplikovateľn é transakcie od oznámeného dátumu:
1) doruči novú objednávku na Služ bu po W'ČeI1om dátume,
2) nenamietne voči obno ve ponuky Služby do 90 dni po oznámeni zmeny,
3) nepožiada o odklad zmeny do uplynutia zmluvného obdobia, alebo nepožiada o ukončenie

súčasných Zml uvných podmienok, podľa ktorých sa priebežne vykonávajú transakcie zo zmluvne]
ponuky S lužieb do 90 dnI odo dňa omámenia zmeny .
4.3 Zmeny v platbe za Služby sú obsiahn uté a popJsané v časti 2 v šeobecných podmienok - Cena a
platobné podmienky.
4.4 Ked' sa obe strany dohodnú na zmene akýchkoľvek Služieb, a to inak, než je uvedené vyššie, mM
pripraví popis dojednanej zmeny v písomnej forme (s názvom Autorizácia zmeny). Pre platnosť
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:anJ.uvných podmienok sa vytBduje podpis oboch zmluvných strán. Akékorvek doda~ alebo iné
podmienky j ednostranného charakteru zo strany záJcamika sú neplatné .

.s. Obcbodni perreert IBM

IBM uzavrel s určitYm i organizáciami (ďalej len "Obchodní partneri IBM") zmluvy za účelom

sprostredkov ania predaja a podpory vybranýc h Služieb.
Ak si zákaznik objedná na základe Zmluvy Služby IBM od Obchodného partnera IBM, mM
zodpovedá za poskytované služby podľa záručných a Iných podmienok uvedených vo Všeobecných
podmienkach. IBM však nezodpovedá za 1) konanie Obchodných partnerov IBM . 2) ďalšie

povinnosti, ktoré majú Obchodnf partneri IBM voči zákazníkovi alebo 3) produkty a Služby, ktoré
Obchodní partneri IRM dodaj ú zákazníkovi na základe svoj ich zmlúv .

6. Pracovn.ld

Každá zmluvná strana zodpovedá za dozor, usmerňovanie, riadenie B náhradu svojich vlastný ch
pracovníkov.
IBM si vyhr adzuje prá vo výberusvoj ich pracovnikov .
IBMje op rá vnený Službu alebojej časť dodať fannou subdodávky od nim zvoleného subdodávateľa.

7. vlesraícrvo materiálov 8 tia ncH

V popise Služieb budú uvedené materiály, ktoré budú dodané zák4zn.ikovi. mM idenl ifikuj c: tieto ako
Materiál typu 1, Materiál typu ll , alebo iným spôsobom na illiade dohody. Ak. nie sú materiály inak
špecifikované, budú považované za Materi ály typu II.

Materiály typu I sú vytvo rené počas obdobia poskytovania Služby, ku ktorým si z:ákll'lJllk.ponecháva
všetky práva. nároky a oprávnenia (vrátane vlastníctva a autorských práv) . IBM si ponechá jednu
kópiu týchto Materiálov. zákamik udeľuje IBM I) neodvolateľnú, nevýlučnú, celosvetovú a platenú
licenciu na používanie, vyhotovenie, reprod ukovanie, zobrazenie, realizáciu, distribúciu (internú aj
extern ú) kópi í Materiálov typu I I pripravi práce na nich. 8 2) právo autorizovať treti e strany
vykonávať niektoré z uvedených činnosti .

Materiály typu II sú vyrvcren é počas obdobia poskytovania Služby alebo sú vytvorené iným
spôsobom (ako napr . materiály existujúce pred poskytovaním Služby), ku ktorým si mM aleba tret ie
strany ponechávajú vše tky práva, nároky a oprá vnenia (vrátane vlastníctva a autor.J::ých práv). IBM
dodá :zákazníkovi jednu kópiu určenýcb Materiálov. IBM udeI'uje zákazníkovi noodvo late rnú,
nevýlUČllú, celosvetovú a platenú licenciu na používanie, vyhotov enie, reprodukovanie. zobrazovanie,
realizáciu a dis tribúciu k6p ii Materiálov typu II tal v rámc i podniku zákamíka.
Každá zmluvná strana sa zavLaJje reprodukovať oznámenie o autorskom práve a aJcúkorvek legendu o
vlastníctve na všetkych k6piách, ktoré urobi oa Uklade licencie udelenej týmto ustan ovením.

8. Strojový seni l

mM poskytuje určrté typy služieb pozostávajúce z opravy a výmeny Stroja bUĎ v sídle zákaznfka
alebo v servisnom stredisku, za účelom udržiavania strojov alebo ich úpravy tak, aby zodpovedali
špecifikáciám. IBM móle podľa svojho uváženia chybný Stroj opraviť alebo vymeniť.

Ak si typ servisu vyžaduje. aby zákazník doručil chybný Stroj IBM, 2Bväzuje sa zéJ<:azník, že Stroj
odošle vbodne zabalený (predpletene, ak IBM inak neurčil na miest o určen é IBM .
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Potom, ako Stroj IBM oprav! alebo vymení, vrát i Stroj zákazníkovi na svoje náklady, ak IBM neurč í

inak . IBM zodpovedá za stratu alebo škodu na Stroji v dobe, keď I) je S1roj v držan í IBM alebo 2)
behom prepravy, keď IBM zodpovedá za prepravné náklady.
Všetky komponenty, kon verz ie či upgrady, pre ktoré IBM poskytuje servis, musia byť inštalované na
Stroji , ktorý je 1) pre niektoré stroje, určeným strojom so sériovým č íslom, II. 2) je na úrovni technickej
výmeny kompatibilný s takým komponentom, konverziou či upgraéom.
IBM organi zuje a inštaluje technické zmeny, ktoré platia pre Stroje IBM a môže tiež poskytovať

preventí vnu údržbu.
Zákazník sa zaväzuje, že
l) ak nie je vlastníkom Stroja, ziska od vlastníka súhlas, že bude IBM pre takýto Stroj poskytovať

servis, II.

2) v pripade, kde je to vhodné, predtým ako začne IBM poskytovať servis:

A) sa bude riadiť postupmi pre určenie problému, jeho analýzu II. zadanie požiadavky na servis
stanoveným i IBM,
B) zabezpeči všetky programy, dáta a zdroje obsiahnuté v Stroji 8

C) bude príslušného obchodného zástupcu IBM infonnovať o zmenách v umiestneni Stroja.

Náhrady
Ak serv is zahrňuje výmen u Stroja alebo jeho časti , stáva sa vymenená položka vlastníctvom mM a
nahrádzajúca položka majetkom zákazníka. zákazník prehl asuje, že všetky odstránené položky su
pôvodn é a nezmenené. Nebrádzaiúca položka nemusí byt' nová, ale v dobrom prevádzkovom stave a
minimál ne funkčne ro vnocenná vymenenej položke. zákazn1k. sa zaväzuje, že predtým, ako IBM
vymení Stroj, alebo jeho časť, odstráni všetky komponenty, diely. úpravy , doplnky alebo prídavné
zariadeni a, pre ktoré IBM neposkytuj e servis. Zákazník sa zároveň ZAvllzuje, že zaisti, aby vymenené
položky neboli zaťažené právami treti eh strán či inak nebola znemožnená ieh výmena
Niektoré časti IBM strojov sú označené ako Zákazníkom Vymeniteľné Čast i (zvané CRU), napr.
klávesnice, pamäte alebo harddisk drivery . IBM poskytuje zákazníkovi CRU na výmenu vyko nanú
zákazníkom . Zákazník musi vrátiť všetky chybné CR U do 30 dni od obdržania náluadných CRU.
Zákazník je zodpo vedný za stiahnutie určených Strojových Kódov z IBM Internetovej webstránky
alebo z iných elektronických médií , a za dodržiavanie inštrukcií, ktoré IBM poskytuje.

Polofky, kto ré nie sú zahrnuté

Opravárenský a výmenný servis nezahŕňa:

I . Prídavn ézariadenia, dodávateľské položky a niektoré časti ako nap r. batérie, rámy a kryty,
2. Škody na strojoch spôsobené nesprávnym používaním. nehodou, modifikáciou, nevhodným

fyzickým alebo operačným prostredím alebo nevhodnou údržbo u zo strany zákazníka,
3. Stroje s odstráneným alebo zmeneným identifik8tným označenfm stroja alebo jeho časti ,

4. Zlyhanie spôsobené produktmi, za ktoré IBM nezodpovedá .
5. Servis zmien stroja,
6. Servis strojov, na ktorých zákazník používa kapacitu alebo kapab ilitu odli šnú od písomne

povolenej IBM.

Iné pokryde údržb)'
Kedykoľvek si zákazník objedná pozáručný servis pre Stroje, IBM bude zákazníka informovať o
termíne, kedy sa servis začne poskytovať , mM môže Stroj do jedného mesiaca po určenom termíne
prehliadnuť. Ak nie je stroj v akceptovateľnom stave pre strojový servis, môže ho IBM na žiadosť a
náklady zákazníka upraviť. zákaznfk: sa však môže rozhodnúť aj pre stiahnutie žiadosti o strojový
servis . Akokoľvek. zákazníkovi bude vyfaktúrovaný akýkoľvek strojový servis vykonaný na
zákazn íkovu žiadosť.
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9. Záruka za Služby IBM

IBM zaručuje, že každá poskytovaná Služba bud e vykonaná:
l) s primeranou dôslednosťou a zručnosťou,

2) podľa aktuálneho predmetu plnenia - popisu Služby obsiahnutého vo Všeobecných podmienkach.
Prílohách alebo Transakčnom dokumente.

TIETO ZÁRUKY SÚ YÝLUt NÝMI ZÁRUKAMI IBM A NAHRÁDZAJÚ AKtKOL'VEK INÉ
ZÁRUKY ALEBO PO DMIENKY, VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, VRÁTANE
ZÁKoNNÝcn zÁRUK, L\fPLIKOVANÝCH ZÁR UK ALEBO PODM1E.'10K
OBCHODOVATEĽNOSTI A VHO DNOSTI PRE KONKRÉTN Y Út EL.

IBM nezaručuje neprerušenú a bezc hybnú prevádzku dodávky alebo Služby alebo , že oprav í všetky
vady.
Ak IBM neurčl inak, bude poskytcveŕ Materiály, dodávky a Služby, ktoré nie sú IBM pôvodu, BEZ
AKÝCHKOCVEK ZÁRUK. Avšak výrobcovia, dodávatelia alebo publíkoverelle, ktorí nie sú
SUČ8SťOU IBM, môžu poskytovať zákazníkov i svoje vlastné záruky.

10. Automadcké ob novenie služieb

Obnoviteľné Služby sa automaticky obnovujú na rovnaké zmluvné obdobie, pokiaľ niektorá zo strán
deuhú stranu písomne neinfonnuje (a to najmenej jeden mesiac pred ukončením bežného zmluvného
obdobia) o svojo m rozhodnuti Službu neobnovtŕ.

ll. UkoD~enie a vypondaDle Slalby

Ktorákoľvek zo strán môže vypovedať Službu, ak si druhá strana neplnI s'r'oje zá'r'äzky spojené s
danou Službou
Zákazník môže vypovedať časovo nevymedzenú Službubez kompenzačného poplatku., a to na základe:
písomného oznámenia podaného mMjeden mesiac vopred. za predpokladu, že zákazník splnil všetky
minimálne poži adav ky uvedené v prísl ušných Dodatkoch a Transakčných do kumentoch 8 nastala
niektorá z nasl edujúcich okolnosti:
I ) Zákaznik defmitlvne odstraňuje oprávnené zariadenie, pre ktor é sa Služba poskytuje, z
produktívneho využitia v rámci vlastného podniku,
2) Oprávnené miesto, pre ktoré sa Služba poskytuje, nie j e ďalej pod kontrolou zákazníka (napr . z
dôvodu predaj a alebo uzavretia prevádzky), alebo
3) Nár ast poplatkov za Služby, či už samotný, alebo v kombinácii s predchádzaj úcim i zvý šeniami za
ostatných dvanásť mesiacov, je vyšš i, ako maximum uvedené v príslušnom transakčnom do kume nte
Služby. Ak žiadne maximum uvedené nie je, potom sa táto možnost' neuplatňuje, alebo
4) Stroj v údržbe už minimálne šesť mesiacov a zákazník dá IBM pisomné oznámen ie jeden mesi ac
pred vypovedaním Služby údržb y.
za akýchkoľvek iných okolnosti môže zákazník vypovečat časovo vymedzen ú alebo obnovi teľnú

Službu na základe píso mného omámenia rBM podaného j eden mesiac vopred, avšak tak éto
vypovedanie vyvolákompenzačné poplatky rovné nižšej z nasledujúc ich čiastok:

A.) Poplatko m, kto ré zostávajú do ukončenia zmluvného obdobia alebo
B.) Jedným zo spôsobov, ak je tak uvedené v Transakčnom dokumente:

a) poplatkom, ktoré zostá'r'ajú do ukončenia zmluvného obdobia vynásobeným kompenzačným

koe ficientom, ktorý je uvedený v Transakčnom dokumente,
b) čiastke uvedenej v Transakčnom dokumente.
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Zákazník sa zaväzuje zaplatiť mM za všetky Služby, ktoré IBM poskytne, a za Materiály. ktoré IBM
dodá až do vypovedania Služby, za náklady, ktoré m M vzniknú s vypcvedanim Zmluvy a tiež
akékoľvek poplatky, ktoré musi IBM uhradiť v súvislost i s vypovedaní m subdodávateľských zmlúv.
IBM môže ukončiť obnoviteľné Služby, alebo Služby bez časového vymedzenia. alebo podporu
oprávneného prod uktu na základe písomného oznámenia doručeného zákazníkovi tri mesiace vopred.
Ak IBM ukonči Službu. ktorú si zákazník pred platil a IBM ju zatiaľ zákaznikovi neposkytol v plnom
rozsahu, poskytne IBM zákazníkovi peňažnú náhrad u pomernej časti.

Každá ro zmluvných strán môže ukončiť zmluvy vyplývajúce z týchto Všeobecných podmienok,
pokiaľ druhá strana neplní niektoré :ro svojich záväzkov za podmienky. že ten. kto neplní, dostan e
pisomné upozornenie s dostatočnou časovou lehotou na n6praw .
Akékoľvek ustanovenia zmlúv vyplývajúce z týchto v šeobecn ých podmienok, ktoré svojou po vahou
budú pretrvávať aj po ukončeni zmlúv alebo ukončení poskytovania Služieb, ~Ú účinne až
dovtedy, kým nebudú splnené, pričom plalia aj pre pipe.dnýcl1 právnych nástupcov a koncesionárov
oboch strán.

12. Patenty a auton ki prin

Ak tretia strana vznesie nároky v tom smere, že Materiál y mM poskytnuté zákazníkovi porušujú
pateot alebo autorsk é práva tretej strany, bude J8 M viesť obhajobu .zákazníka voli takémut o nároku na
náklady IBM a uhndf všetky náklady, náhradu škody a advokátske trovy, ktoré súd v konečnom

dô sledku pri súdi, za podmienky, že zákaznlk:
1. obratom písomne upovedomí IBM o danom nároku, a
2. umožn! IBM v iesť obranu a bude s IBM spolupraco val' pri takejto obrane a pri akýchkoľvek

rokovaniach o urovnaní spo ru.

NápNlv)'
Pokiaľ bude takýto nárok vznesený , alebo je predpoklad, že bude vznesený, zákazník sa lBvAzuje, že
povolí IBM umožniť zákazníkovi naďalej \')'užival' Materiály, alebo ich modifikovať, alebo ich
nahradi takými, ktoré budú prinaj menšom funkčne ekvivalentné. Ak IBM rozhodne, že nemôže
zabezpečiť ani jednu z týchto aJtemativ, zákaznfk sa zav!zuje vrátiť IBM Materiály na zákl.ade
plsomncj žiadosti . mM po tom poskytne zákazníkovi dobropis vo výAke hodnoty, ktoni zaplatil
zákazník za Materiály .
Totojejediný záväzok mM voči litkamik vovzťahu k. reklamáciám za porušenie autorských práv .

~'roky. za ktor! IBM nezodpovedá
IBM nema žiaden záväzok 'zl žiadal.nárok zalo1ený na nasledovnom :
I. čomkoľvek, čo poskytne zákazník a čo je zammpono"ané do Mm:c:riálov,
2. modifikác ii Materiálov zákazníkom.
3. kombinácii, prevádzke, ale bo používani Materiálo" s akýmkoľvek produktom, dátami alebo
prístrojom, ktorý nedodal IBM, alebo distri búcii , prevádzke alebo po užívaní Materiál ov v prospech
tretích strán mimo podniku zákazmb.

13. Obmedzenie lodpoved nostl

Môžu nastať okolností, keď z dôvod u neplnenia na strane IBM, alebo z iného dôvodu vznikne
zákazníkovi nárok na náhradu škody od IBM. V každom takomto prípade, bez ohľadu na to, na akom
základe bude mat' zák.am lk právo požadovať náhradu škod y od mM (vrátane podstatn ého porušenia,
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nedbalosti, nesprávnej interpretácie alebo iného nároku alebo porušenie), bude lD M zodpovedný
nanajvýš do nasledujúcej vý~ky:

l ) platieb uvedených v Patentových a auto rských podmienkach oplsan ých vyššie,

2) náhrady škody na zdravi (vrátane úmrtia) a škody na nehnuteľnom a hnuteľnom osobnom
majetku;

3) swny akýchkoľvek iných skutočných priamych škôd vyUej z nas ledovných: U. S. $ 100,000 alebo
ekvivalentu vyjadreného v slovenských korunách kcevetovaaých výmenným kurzom NBS,
uverejneným v pracovný deň prtdcbádzajUci dátum u platby relevantnej faktúry z!kaznlkorn, alebo, ak
taký nie je, v deň poru!c:nla 1.0 strany IBM alebo platieb (ak sú periodické, bude aplikovareľn6 vý!ka
l 2-mes.ačných poplatkov) zl. Službu,. ktoráje predmetom nároku.
Toto obmedzenie plati aj pre subdodávateľov IBM. Je to maximum, za ktoré budú IBM a jeho
subdodávatelia kolekt ívne zodpovední.

Pololky. za ktoré IBM nezodpoved l
za ž iadnych okolnosti nebudú IBM či j eho subdodávatelia zodpovcdnI za nasleduj úce, a to i v prípade,
že by boli na takúto možnosť vopred upozornení:

1) nároky tretej strany voči zákazníkovi za škody (výnimkou tých, ktoré .sú uveden é v prvom bode
vyššie);

2) matu alebo škodu DI!I záznamoch či dátach z.ákaznika; alebo

3) zvláštne, náhodné alebo nepriame škody alebo akékoľveknásledné bospodérske škody,

4) ldlý zisk. alebo obchod, obn.t, škody na goodwill alebo ~Ié očaktvané úspory.

Obmedzenie piatí v rozsahu, ktory nie je zakázaný 313 - 386 §-om Obchodného zákonníka Slovenskej
republiky.

14. ZodpondDostné nt.by

1) žiadna zo strán neudeľuje druhej strane prá.vo využlvať jej (alebo jej podniko v) ochranné známky,
obchodné názvy alebo inéoznačenia pri akejkorvek propagácii alebo publ ikáci i bez predchádzajúceho
pí somného súhlasu druhej zmluvnej strany;

2) \'~ vymenené infermécie nie sú dôverné. Pokiaľ by niektont strana potadoval a vý menu
dôverných infoemácil,bude za týmto účelom podplsan6Zmluva o výmene dôvcmycb informácii ;

3) každá zo zmluvných StJinje oprávnená uzm-úať obdobnézmluvy 5 inými stranami;

4) k.a!d6 zm luvná strana udel'uje druhej ml1uvnej strane Im špecífikcvané prf.va. Neudc:ruj6 sa žiadne
iné licencie či práva (vrátane licenci i alebo práv podľa patentov);

5) každá zmluvná strana môže komunikovať s druh ou stranou elektronickým prostriedkom a takéto
ko muni káci a bude akceptcveteľné, ked' bude vo forme podpisaného dokumentu v rozsahu po voleno m
podľa platného práva. Identifikačný kód (nazvaný ID užívateľa) obsiahnutý v elektronickom
dokwnente bude dostatočnýna overenie identity zasielateľa a autenticitu dokwnentu ;

6) každá zmluvná strana poskytne druhej strane primeranú možnosť plniť závlzky die predtým, ako
bude plneni e týchto zävšzkov vymáhať;

7) tiadn. zo strán nezačne právne kocaaíe neskôr. ako povoruje plldný zákon - 4 roky - po vmiku
dôvodu na začatie takéhoto konania;
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8) žiadna ro zm luvných strán nezodpovedá za neplnenie akýchkoľvek: záväzkov, pok ia! k takémuto
nepl neniu do šlo z dôvodu prekážokvzniknutých nezávislých od jej vôle (V is Maior),

9) žiadna w strán nepo stúpi ani inak neprevedie svoje práva podľa týchto Všeobecných podmienok,
ani repreved ie svoje zb lzlcy bez predchádzajuceho pisomného súhlasu druhej strany. Akýkoľvek
pokus o takýto úkon sa bude považovať za neplatný; avšak žiadna ZO strán nebude bezdôvodne
odopierať udelenie takéhoto sClhlasu.. V prípade prevodu práv zo Zmluvy v rámci spoločnosti. ktorej
súčasťou je ktonikorvek ZO zmluvných strán alebo následnk:kej organizácii, ktorä vznikla spojení m
alebo akvizieiou takejto spoločnosti. sa nevybduje súhlas protistrVly. IBM je oprávnený svoje
platobné práva vyplývajúce z tejto Zml uvy previesť bez zIskan ia súh lasu zákaznika NepovllŽUje sa za
pn..zvedenie zo stran y IBM rozdelenie časti obchodu spôsobom, ktorý pôso bi obdobne na vktkých
zákazníkov IBM,

IO) Zákaznľk ncpostúpi ani inak neprevedíe bez predchádzajúceho písomného súh lasu druh ej
zmluvnej strany Zmluvu, a to anicelú, ani z eastI. Každý pokus tak učiniť je neplatný;

11) Zákazník súhlasí, že Zmluva nevytvo rí žiadne práva alebo podnet na činnosť tretích strán , a IBM
nie je zod po vedný za požiad avky tret ieh strán voči zékazníkovi , s výnimko u požiadaviek op ísaných v
časti Parcnty a autorské práva alebo cprävnen í v fasti Obmedzenie zodpo vednosti za náhrady škody na
zdravi (vrátane úmrtia) a škody na nehnuteľnom a hnuteľnom osobnom maj etku, za ktDré je mM
právne zodpovedn ý,

12) 7..ákaznik zodpovedá za výsledky získan é z využívania Stroje..· a Služieb;

13) Zákazník poskytne IBM dostatočný, vorný a bezpečný prlstup do priestorov zák82JUl;a tak. aby
mobol mM plniť svoje závlzky;

14) mamík povolí in ternational Bussiness Machines Corporation a jej pobočkám uchová vanie a
uží vanie zákazníckych ko ntaktných informácii, vrátane mien, telefónnych člsel a e-mailových adri es,
kdeko ľvek tieto majú obchodné sld lo. Takéto informácie budú spracovan6 a použité v súvislosti so
vzájo mným obchodným vzťahom, a môžu byť poskytn uté subdodávateľom, obchodným partnerom a
násrupnlkom International Bussiness Mecbines Corpo ration a jej pobočkám pre dôsledn é narábanie s
hromadnými obchodn ými aktivitami, vrátane komunikácie so zákamfkom ( ako napr . spracovani e
objednávok, promóc ie, trhové výskumy) ,

15) Zákazník sa riadi prislu!nými vývomými a dovoznými právn ymi predp ismi,

16) všetky ustanovenia týchto V!oobecných podmi enok sú platné do rozsahu, kt orý nie je zalcl.zaný
zákonom.

14. Ukon~eDie zmluvy

Každá zo zmluvných strán je oprávnená ukončiť Zmluvy vyplývajúce z týchto Všeo becných
podmi enok, pokiaľ si druhá strana neplní niektoré ro svoj ich záväzkov za podmienky, že ten, k to
neplni, dostane písomné upozornenie s dostatočnou časovou leho tou na nápravu.
Akékoľvek ustanovenia ZmJo.v vyplývaj6ce z týchto VJeobea1 ýc::h podmienok, k:to~ budú svoj ou
povahou pretrvávať aj po ukonč:eni zmluv alebo ukcnčeaí poskyto vania Služieb. zostanó platné až
dovtedy, kým nebudú splnen é, pričom platia aj pre pripadných privnycb nástupcov a konces ionárov
oboch strán

SK·sno-o.. ,k
VJd..k 09110...

v~ pod.... "" pn ...kJ......k d dlrb IBM
vriu . 11I"I>jetiho wm..

s.r... 9, IO



IBM S.~RM"" "pol. r."
r . ... Mllt. l_T_. " aJ__U I"'A, In l' . ntj,o gg-u ftpllbiu

lto: 31.lJ' 1<17, Dlt: 3J ID 141.1500. ........... .. Olu'ft-. ... Ilnot ..widue. two d " t ky .)89718

IS .(,~fický COLSab • rozhod ujúce-pr ávo

Všetky práva zákaznlka a všetky záväzky IBM budú platiť len v Slovenskej republike, pokiaľ

špec iálne udelené licencie neumožňujú iné.

TIETO PODMIENKY SA RIADIA, INTERPRETUJÚ A UPLATŇUJÚ PODĽA PRÁVNEHO
PORIADKU SLOVENSKEJ REPUBU KY, VRÁTANE POVI~oSTi A ZÁVAzKOV
OBOCH ZMLUVNÝCH STRÁN. MEDZINÁRODNÉ KONVENCIE O ZMLUVÁCH V
M EDZINÁRODNOM OBCHODE S TOVAROr.! SA NEAP U KUJE.
PRÁVNE SPORY VYPLÝVAJÚCE Z TÝCHTO PODMIENOK BUDÚ RIEŠENÉ VECNE A
I\UESTNF. PRÍSLU~f'\li'M SÚDOM V SI..oVEN SKF.J REPUBLIKE.

IBM nie je povinn ý vykonávať servis Strojov mimo územia Slovenskej republiky, s \-ýnimkou tých,
ktore sú stan ovené záko nom.
V pripade, že sú niektoré ustanovenia Vl eobecných podmienok: neplatne., alebo neplatné zo zákona.
ostatné ustanovenia všeobeca ýeb podmienok ostávajú naďalej v plnej platnosti.
Týmito všeobecaýmí podmienkami nie sú porušené zákonné práve spotrebiteľov. ktorých sa nemožno
zmluvne vzdať alebo ktoré nemôžu byt' zmluvne obmedzené.
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