
Všeobecné podmienky nákupu

1. Rozsah a platnosť 

1.1. Tieto všeobecné podmienky nákupu (ďalej len 

“VPN”) upravujú právne vzťahy medzi Dodávateľom 

a  spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. so sídlom 

Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270, IČ 

DPH: SK 2020310578, zapísanou v Obchodnom re-

gistri Okresného súdu Bratislava I oddiel Sa, vložka 

č.: 1142/B, (ďalej len „ORANGE“) v súvislosti s do-

dávkou tovaru a služieb.

1.2. Tieto VPN majú prednosť pred akýmikoľvek ustano-

veniami a všeobecnými podmienkami, dohodnutými 

v  minulosti, ako aj pred prípadnými všeobecnými 

podmienkami Dodávateľa (vrátane licenčných pod-

mienok Dodávateľa). Pre vylúčenie pochybností, pre-

vzatie Predmetov Dodávky spoločnosťou ORANGE 

neznamená akceptáciu všeobecných podmienok 

Dodávateľa spoločnosťou ORANGE.

1.3. V prípade, ak je na Predmet Dodávky medzi Dodá-

vateľom a spoločnosťou ORANGE uzavretá písomná 

zmluva, má takáto zmluva a jej ustanovenia prednosť 

pred VPN, ako aj štandardnými podmienkami Do-

dávateľa, pričom ustanovenia týchto VPN sa použijú 

subsidiárne. Uvedené sa v  plnom rozsahu vzťahu-

je aj na písomnú dohodu o mlčanlivosti, uzatvorenú 

medzi Dodávateľom a spoločnosťou ORANGE.

2. Defi nície

„Predmetom Dodávky“ sa rozumejú tovar a/alebo služby, 

poskytované Dodávateľom, uvedené v Objednávke, vysta-

venej spoločnosťou ORANGE.

„Zmluvnou Cenou“ sa rozumie cena uvedená v článku 10. 

týchto VPN. Zmluvná Cena nezahŕňa daň z pridanej hodno-

ty (DPH), aplikovateľnú podľa platných právnych predpisov 

Slovenskej republiky.

„Miestom Dodania“ a „Dňom Dodania“ sa rozumie miesto 

a  deň uvedené v  Objednávke ako miesto a  deň dodania 

Predmetov Dodávky.

„Ponukou“ sa rozumie odpoveď Dodávateľa na požiadav-

ky spoločnosti ORANGE obsiahnuté v Žiadosti o ponuku.

„Objednávkou“ sa rozumie objednávka spoločnosti 

ORANGE na dodanie Predmetov Dodávky.

„Žiadosťou o ponuku“ sa rozumie formálna výzva na pred-

loženie Ponuky, ktorú zašle spoločnosť ORANGE Dodáva-

teľovi.

„Špecifi káciou“ sa rozumie opis požiadaviek na Predmety 

Dodávky, obsiahnutý v Žiadosti o ponuku a v Objednávke. 

„Dodávateľom“ sa rozumie dodávateľ Predmetov Dodávky.

3. Žiadosť o ponuku a Ponuka

3.1. Zaslaním Žiadosti o  ponuku spoločnosť ORANGE 

žiada Dodávateľa o  predloženie jeho Ponuky, t. j. 

podmienok dodania Predmetov Dodávky, špecifi ko-

vaných v  Žiadosti o  ponuku. Dodávateľ je povinný 

zaslať spoločnosti ORANGE Ponuku bez zbytočné-

ho odkladu, pričom Ponuka bude obsahovať pre-

dovšetkým (i) údaje kontaktnej osoby Dodávateľa; 

(ii) podrobnú špecifi káciu Predmetov Dodávky; (iii) 

Miesto a  Deň Dodania Predmetov Dodávky a  (iv) 

Zmluvnú Cenu. Na požiadanie spoločnosti ORANGE 

Dodávateľ poskytne k Ponuke konzultácie, prípad-

ne bezplatné školenia v  rozsahu stanovenom spo-

ločnosťou ORANGE. V prípade požiadavky spoloč-

nosti ORANGE, Dodávateľ doplní a/alebo upraví a/

alebo rozšíri svoju Ponuku tak, aby zohľadňovala 

doplňujúce požiadavky spoločnosti ORANGE. Pre 

vylúčenie akýchkoľvek pochybností, ak Dodávateľ 

v súlade s predchádzajúcou vetou dodá spoločnosti 

ORANGE niekoľko Ponúk na rovnaké Predmety Do-

dávky, rozhodujúca a záväzná je Ponuka, na ktorú 

sa odvoláva Objednávka a ktorá je zároveň prílohou 

Objednávky (t.j. takáto Ponuka je fi nálna Ponuka). 

Náklady na vypracovanie Ponuky, prípadné konzul-

tácie, úpravu/doplnenie/rozšírenie Ponuky, ukážky, 

technické podklady, ako aj dodávku vzoriek zo stra-

ny Dodávateľa znáša v  plnom rozsahu Dodávateľ, 

a  to bez ohľadu na  to, či bude na predmetnú Po-

nuku naviazaná Objednávka spoločnosti ORANGE. 

Dodávateľ predloží svoju Ponuku v písomnej podobe 

prostredníctvom listu alebo e-mailu. V prípade, ak sa 

Ponuka (vrátane príslušnej dokumentácie) vypraco-

vaná Dodávateľom môže považovať za dielo v zmy-

sle autorského zákona, Dodávateľ udeľuje v súlade 

s príslušnými ustanoveniami autorského zákona spo-

ločnosti ORANGE súhlas Ponuku (vrátane príslušnej 

dokumentácie) použiť, a  to na účely predmetu čin-

nosti spoločnosti ORANGE ako aj na  interné účely. 

Spoločnosť ORANGE je oprávnená aj rozmnožovať, 

spracovávať a  upravovať Ponuku (vrátane prísluš-

nej dokumentácie) a  voľne ju modifi kovať a  adap-

tovať podľa svojej potreby a  to sama, ako aj pro-

stredníctvom tretích osôb. Takáto licencia je udelená 

ako nevýhradná, na  dobu trvania autorských práv, 

v neobmedzenom rozsahu a bezodplatne, s právom 

spoločnosti ORANGE udeliť sublicenciu v  jej rozsa-

hu. Dodávateľ zároveň potvrdzuje, že takéto použitie 

Ponuky nie je porušením Zmluvy o mlčanlivosti, uza-

vretej medzi spoločnosťou ORANGE a Dodávateľom 

a výslovne s takýmto použitím Ponuky súhlasí.

3.2. Vo svojej Ponuke Dodávateľ výslovne uvedie, v akom 

rozsahu sa Ponuka líši od  požiadaviek uvedených 

v Žiadosti o ponuku spoločnosti ORANGE.

3.3. Dodávateľ je počas celého obdobia trvania spolu-

práce so spoločnosťou ORANGE povinný upozor-

niť spoločnosť ORANGE bez zbytočného odkladu 

na akékoľvek možné riziká a nevhodnú povahu poži-

adaviek, alebo pokynov spoločnosti ORANGE súvi-

siacich s plnením podľa týchto VPN. Ustanovenia § 

551 ObZ platia primerane.

4. Objednávanie

4.1. V  prípade, že spoločnosť ORANGE bude súhla-

siť s Ponukou Dodávateľa, je spoločnosť ORANGE 
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oprávnená zaslať Dodávateľovi Objednávku. Za-

slanie Objednávky je len výslovným právom, nie 

povinnosťou spoločnosti ORANGE a  spoločnosť 

ORANGE sa môže slobodne rozhodnúť, či toto prá-

vo využije alebo nie. V prípade zaslania Objednávky 

je však povinnosťou Dodávateľa objednávku potvrdiť 

a Predmety Dodávky dodať v súlade s podmienkami 

uvedenými v  týchto VPN. Ak Dodávateľ začne vy-

konávať akékoľvek práce v zmysle Ponuky pred do-

ručením Objednávky a v prípade, že Predmety Do-

dávky napokon objednané nebudú, náklady na takto 

vykonané práce znáša v plnom rozsahu Dodávateľ. 

4.2. V prípade, ak sa spoločnosť ORANGE rozhodne Ob-

jednávku Dodávateľovi nezaslať, nie je spoločnosť 

ORANGE povinná uvádzať dôvody svojho rozhod-

nutia.

4.3. V  prípade rozdielov medzi obsahom Objednávky 

a týchto VPN, úprava dohodnutá v Objednávke má 

prednosť pred úpravou dohodnutou vo VPN.

4.4. Objednávka je platná za  predpokladu jej zaslania 

v  písomnej forme (e-mail). Potvrdením Objednáv-

ky zo strany Dodávateľa sa Objednávka považuje 

za  právne záväznú pre Dodávateľa, pričom Dodá-

vateľ sa zaväzuje Objednávku potvrdiť najneskôr 

do dvoch (2) pracovných dní od  jej odoslania spo-

ločnosťou ORANGE. Prílohou Objednávky je fi nálna 

Ponuka Dodávateľa v  súlade s  bodom 3.1. týchto 

VPN, na ktorú príslušná Objednávka nadväzuje.

4.5. Objednávka sa považuje za akceptovanú jej podpí-

saním zo strany Dodávateľa a následným zaslaním 

kontaktnej osobe v spoločnosti ORANGE. Za rovno-

cennú formu potvrdenia Objednávky sa považuje aj 

potvrdenie elektronickou poštou od kontaktnej oso-

by Dodávateľa, odoslané kontaktnej osobe v spoloč-

nosti ORANGE. Potvrdením Objednávky Dodávateľ 

potvrdzuje oboznámenie sa s VPN a ich akceptáciu.

5. Dodanie

5.1. Dodávateľ je povinný dodať Predmety Dodávky (i) 

v  Deň Dodania a  na  Miesto Dodania; (ii) v  množ-

stve a v kvalite uvedenej v Objednávke; (iii) v súlade 

so Špecifi káciou a  týmito VPN. Predmety Dodávky 

musia byť vhodné na určené použitie a na účel sle-

dovaný spoločnosťou ORANGE a zároveň musia byť 

bez akýchkoľvek vád (viď aj článok 6. týchto VPN).

5.2. Predmetom týchto VPN je záväzok Dodávateľa za-

bezpečiť, aby obsah Predmetov Dodávky bol plne 

v súlade s ustanoveniami právnych predpisov plat-

ných v  Slovenskej republike, EÚ a  ustanoveniami 

týchto VPN. Dodávateľ sa zaväzuje za týmto účelom 

zabezpečiť, aby (i) používanie software, hardware 

a  technických resp. iných postupov, prostredníc-

tvom ktorých je zabezpečované vytváranie a prevá-

dzkovanie dohodnutých Predmetov Dodávky, a  (ii) 

samotné prevádzkovanie Predmetov Dodávky ne-

bolo v rozpore s ustanoveniami týchto VPN a plat-

ných právnych predpisov, a aby neoprávnene neza-

sahovalo do práv resp. právom chránených záujmov 

iných osôb. 

5.3. Čiastkové plnenie a  dodanie Predmetov Dodáv-

ky je povolené iba na  základe predchádzajúceho 

písomného súhlasu spoločnosti ORANGE alebo 

predchádzajúcej požiadavky spoločnosti ORANGE. 

Spoločnosť ORANGE si vyhradzuje právo odstúpiť 

od Objednávky sčasti alebo v plnom rozsahu v prí-

pade, ak Dodávateľ dodá spoločnosti ORANGE 

čiastkové plnenie bez jej písomného súhlasu. V prí-

pade omeškania Dodávateľa s čiastkovým plnením 

Predmetov Dodávky, má spoločnosť ORANGE prá-

vo na zmluvnú pokutu podľa bodu 6.3 týchto VPN, 

a  to za  každý začatý deň omeškania Dodávateľa 

s termínom čiastkového plnenia. Akékoľvek náklady 

Dodávateľa spojené s takto zrušenou Objednávkou 

znáša v plnom rozsahu Dodávateľ.

5.4. Dodávateľ je povinný informovať spoločnosť 

ORANGE o  priebehu prác spojených s  dodaním 

Predmetov Dodávky vždy, keď bude o to požiadaný 

zo strany spoločnosti ORANGE. Ak je predpoklad, 

že Predmety Dodávky nebudú môcť byť dodané 

včas, je Dodávateľ povinný o tom bezodkladne infor-

movať spoločnosť ORANGE a dohodnúť sa na inom 

záväznom Dni Dodania, pokiaľ spoločnosť ORANGE 

súhlasí s  dodaním Predmetov Dodávky aj po  do-

hodnutom Dni Dodania. V  prípade, že spoločnosť 

ORANGE nemá záujem o plnenie po Dni Dodania, 

považuje sa vzniknutá situácia za omeškanie Dodá-

vateľa. Dohodou o novom náhradnom Dni Dodania 

nie sú dotknuté žiadne práva spoločnosti ORANGE 

vyplývajúce z  omeškania Dodávateľa s  riadnym 

a  včasným dodaním Predmetov Dodávky spoloč-

nosti ORANGE. Spoločnosť ORANGE nie je povinná 

udeliť Dodávateľovi novú predĺženú dodaciu lehotu 

a má v prípade takéhoto omeškania Dodávateľa prá-

vo odstúpiť od Objednávky v plnom rozsahu, a to aj 

od čiastkového plnenia.

5.5. Dodávateľ sa zaväzuje informovať spoločnosť 

ORANGE o  všetkých technických a/alebo iných 

inováciách Predmetov Dodávky, ktoré sa môžu stať 

dostupnými do Dňa Dodania a urobiť zmeny Pred-

metov Dodávky, ktoré sú potrebné alebo výhodné 

pre spoločnosť ORANGE bezodplatne, pokiaľ o  to 

spoločnosť ORANGE požiada.

5.6. Predmety Dodávky sa považujú za odovzdané dňom 

podpisu akceptačného protokolu spoločnosťou 

ORANGE (ďalej aj ako „akceptačný protokol“), pokiaľ 

v Objednávke nie je uvedené inak. 

5.7. Akceptačný protokol Dodávateľa bude uvádzať 

číslo a  dátum Objednávky a  bude obsahovať opis 

Predmetov Dodávky. Spoločnosť ORANGE podpíše 

Akceptačný protokol za  predpokladu, že Predme-

ty Dodávky boli dodané bez vád a v plnom súlade 

s  ustanoveniami Žiadosti o ponuku/Ponuky/Objed-

návky a týchto VPN. Pre vylúčenie akýchkoľvek po-

chybností, v prípade nezrovnalostí medzi jednotlivými 

dokumentmi, vzťahujúcimi sa na dodanie Predmetov 

Dodávky, je rozhodujúca úprava v  jednotlivých do-

kumentoch v nasledovnom poradí: (1.) Objednávka, 

(2.) fi nálna Ponuka podľa bodu 3.1. týchto VPN, (3.) 

VPN, (4.) Žiadosť o ponuku, kde úprava v Ponuke, 

VPN a Žiadosti o ponuku je subsidiárnou (podpor-

nou) k  úprave v  Objednávke; pokiaľ sa Dodávateľ 

a spoločnosť ORANGE výslovne nedohodnú inak. 

5.8. Dodávateľ je povinný poskytnúť pri akceptácii Pred-

metov Dodávky odporúčania na  vyladenie výkon-

nosti systémov, na  ktorých je Predmet Dodávky 
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inštalovaný, pokiaľ ho o to spoločnosť ORANGE po-

žiada.

5.9. Dodávateľ je oprávnený použiť na  poskytnutie 

Predmetov Dodávky (alebo ich časti) tretiu osobu 

(subdodávateľa) len s  predchádzajúcim písomným 

súhlasom spoločnosti ORANGE. Takýto subdodáva-

telia sú povinní spĺňať vysoké štandardy spoločnosti 

ORANGE zakotvené v týchto VPN a písomne prevzi-

ať záväzok mlčanlivosti podľa článku 17. týchto VPN. 

V rámci svojich vzťahov s  takýmito tretími osobami 

je Dodávateľ povinný vždy konať vo vlastnom mene 

a na vlastný účet. Dodávateľ zodpovedá za všetky 

konania alebo opomenutia vyššie uvedených tretích 

osôb, najmä za omeškania a vady v takom rozsahu, 

ako keby konal sám. 

5.10. Dodávateľ bude poskytovať spoločnosti ORANGE 

dohodnuté Predmety Dodávky prostredníctvom 

osôb, ktoré majú na ich poskytovanie potrebnú kva-

lifi káciu. 

5.11. V  prípade, ak spoločnosť ORANGE nebude spo-

kojná s  včasnosťou, úplnosťou, alebo kvalitou do-

dávania a  poskytovania Predmetov Dodávky kto-

roukoľvek osobou v  mene Dodávateľa, má právo 

žiadať o nahradenie takejto osoby kvalifi kovanejšou 

osobou, pričom Dodávateľ je povinný tejto žiadosti 

vyhovieť v lehote 5 pracovných dní od zaslania poži-

adavky na nahradenie osoby.

5.12. Pokiaľ nebude v Objednávke dohodnuté inak, platí 

pre účely dodania Predmetov Dodávky dodacia pa-

rita DDP Incoterms 2010 do Miesta Dodania.

6. Porušenie povinností 

6.1. Pre účely týchto VPN sa len Predmety Dodávky 

dodané v  súlade s  týmito VPN považujú za  riadne 

a  včas dodané. Predmety Dodávky sa považujú 

za  vadné, ak nezodpovedajú Špecifi kácii uvedenej 

v Žiadosti o ponuku a/alebo v Objednávke a/alebo 

Ponuke a/alebo ustanoveniam týchto VPN, prípadne 

ak majú Predmety Dodávky právne vady.

6.2. Miesto Dodania a  Deň Dodania uvedené v  Objed-

návke sú záväzné. Deň Dodania sa bude považo-

vať za  dodržaný, pokiaľ Dodávateľ dodá Predmety 

Dodávky kontaktnej osobe v spoločnosti ORANGE 

do  dohodnutého Dňa Dodania v  súlade s  týmito 

VPN. Dodávateľ je v omeškaní, (i) ak nedodá Pred-

mety Dodávky do Miesta Dodania v Deň Dodania, (ii) 

ak nedodá Predmety Dodávky riadne, bez akýchkoľ-

vek vád a (iii) ak nedodá Predmety Dodávky v súlade 

s ustanoveniami týchto VPN.

6.3. Ak je Dodávateľ v omeškaní, spoločnosť ORANGE 

bude môcť žiadať o  okamžité plnenie Objednávky 

alebo bude môcť od  Objednávky odstúpiť, pričom 

tým nebudú dotknuté žiadne z  jej zákonných práv. 

Dodávateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú 

spoločnosti ORANGE z dôvodu nedodania Predme-

tov Dodávky riadne a včas. V prípade, že Predmety 

Dodávky nebudú odovzdané Dodávateľom včas, t. j. 

do Dňa Dodania a riadne v súlade s týmito VPN, má 

spoločnosť ORANGE nárok na úhradu zmluvnej po-

kuty vo výške jedného percenta (1%) z hodnoty Ob-

jednávky za každý, aj začatý deň omeškania, pričom 

nárok spoločnosti ORANGE na náhradu škody tým 

nie je dotknutý. Úhrada zmluvnej pokuty nezbavuje 

Dodávateľa povinnosti plniť si záväzky podľa týchto 

VPN a nebude sa započítavať s nárokom spoločnos-

ti ORANGE na náhradu škody.

6.4. V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti Dodáva-

teľa podľa čl. 17 týchto VPN (Zmluva o mlčanlivosti), 

je ORANGE voči Dodávateľovi oprávnený k zmluvnej 

pokute vo výške 30.000 EUR za každé takéto poru-

šenie. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Dodá-

vateľa povinnosti ďalej zachovávať mlčanlivosť o dô-

verných informáciách. Nárok ORANGE na náhradu 

škody z tohto porušenia zostáva nedotknutý.

6.5. V  prípade porušenia povinnosti Dodávateľa podľa 

článku 18. týchto VPN (Používanie loga, obchod-

ného mena alebo ochrannej známky ORANGE), má 

spoločnosť ORANGE nárok na úhradu zmluvnej po-

kuty vo výške 30.000 EUR za každé jednotlivé poru-

šenie.

6.6. V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa vyplývaj-

úcej z dokumentu BOZP a OPP 3 (podľa bodu 22.1. 

týchto VPN) Dodávateľom, má spoločnosť ORANGE 

nárok požadovať od Dodávateľa zmluvnú pokutu vo 

výške 5.000 EUR za každé jednotlivé porušenie po-

vinnosti Dodávateľa vyplývajúcej z ustanovení doku-

mentu BOZP a OPP 3 Dodávateľom.

6.7. V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa (v prísluš-

nom článku označeného ako „Sprostredkovateľ“) 

vyplývajúcej z akéhokoľvek ustanovenia článku 23. 

týchto VPN (Dohoda o  poverení sprostredkovateľa 

spracúvaním osobných údajov), má spoločnosť 

ORANGE nárok požadovať od Dodávateľa zmluvnú 

pokutu vo výške 50.000 EUR za každé jednotlivé po-

rušenie povinnosti Dodávateľa vyplývajúcej z  člán-

ku 23. VPN (Dohoda o poverení sprostredkovateľa 

spracúvaním osobných údajov).

6.8. Zmluvná pokuta je splatná do  30 dní po  doručení 

výzvy na  jej úhradu Dodávateľovi. Zaplatením akej-

koľvek zmluvnej pokuty Dodávateľom podľa týchto 

VPN nie je dotknutý nárok spoločnosti ORANGE 

na náhradu škody od Dodávateľa, t.j. ORANGE má 

v každom prípade nárok na náhradu škody od Do-

dávateľa v plnom rozsahu (vrátane sankcií a pokút 

udelených príslušnými orgánmi dozoru spoločnosti 

ORANGE).

6.9. Spoločnosť ORANGE je oprávnená kedykoľvek jed-

nostranne započítať splatnú aj nesplatnú zmluvnú 

pokutu uplatnenú u  Dodávateľa so svojim existuj-

úcim alebo budúcim záväzkom voči Dodávateľovi 

a to z akéhokoľvek existujúceho zmluvného vzťahu 

s ním.

6.10. V  prípade, ak sa spoločnosť ORANGE dostane 

do omeškania s úhradou faktúry podľa týchto VPN, 

má Dodávateľ nárok na úrok z omeškania vo výške 

0,04 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeška-

nia, maximálne však do výšky 20 % fakturovanej sumy.

7. Akceptácia a prevzatie Predmetov Dodávky

7.1. Po obdržaní Predmetov Dodávky pristúpi spoločnosť 

ORANGE v primeranej lehote k ich prezretiu a presk-

úšaniu a bude bezodkladne informovať Dodávateľa 

o tom, či ich akceptuje (podpis Akceptačného proto-

kolu), alebo ich odmieta. 
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7.2. Ak spoločnosť ORANGE zistí, že ktorýkoľvek z Pred-

metov Dodávky je vadný, môže poskytnúť Dodáva-

teľovi primeranú lehotu na  nápravu a  odstránenie 

vady, najviac však 14 dní. Dodávateľ je povinný opra-

viť a odstrániť vadu v stanovenej lehote na vlastné 

náklady. 

7.3. V prípade, ak v stanovenej lehote Dodávateľ neopra-

ví alebo neodstráni vadu alebo v prípade, ak spoloč-

nosť ORANGE v súlade s bodom 7.2. týchto VPN 

neposkytne Dodávateľovi náhradnú lehotu, spoloč-

nosť ORANGE je oprávnená na  základe vlastného 

rozhodnutia predovšetkým:

a. trvať na  splnení Objednávky a  nárokovať si ná-

hradu škody a zmluvnú pokutu podľa bodu 6.3. 

týchto VPN (pokiaľ tak Dodávateľ neučiní, platí 

písmeno c) nižšie); 

b. požadovať náhradu vadných Predmetov Do-

dávky novými v  lehote stanovenej spoločnosťou 

ORANGE (pokiaľ tak Dodávateľ neučiní, platí pís-

meno c) nižšie);

c. odmietnuť prevzatie vadnej časti alebo vadných 

častí Predmetov Dodávky, odstúpiť od  Objed-

návky, alebo od jej časti, a nárokovať si zmluvnú 

pokutu podľa bodu 6.3. týchto VPN a  náhradu 

škody.

7.4. Spoločnosť ORANGE má zároveň právo, sama 

na nebezpečenstvo a náklady Dodávateľa opraviť a/

alebo odstrániť vady Predmetov Dodávky, resp. do-

plniť Predmety Dodávky, prípadne túto úlohu na ne-

bezpečenstvo a  náklady Dodávateľa zveriť tretej 

osobe podľa vlastného výberu. Dodávateľ je povin-

ný pri tom poskytnúť spoločnosti ORANGE a/alebo 

tretej osobe všetku potrebnú súčinnosť, predovšet-

kým odovzdať spoločnosti ORANGE všetky doklady, 

ktoré budú potrebné pre tento účel.

7.5. V prípade, ak bude vadná iba časť dodaných Pred-

metov Dodávky, môže sa spoločnosť ORANGE roz-

hodnúť, či prevezme len tie časti, ktoré sú bez vád. 

Čo sa týka vadných Predmetov Dodávky, Dodávateľ 

bude postupovať podľa bodov 7.2 až 7.4. týchto 

VPN.

7.6. V prípade odstúpenia spoločnosti ORANGE od Ob-

jednávky z  dôvodu vád Predmetov Dodávky, aké-

koľvek výdavky Dodávateľa na zhotovenie a dodanie 

Predmetov Dodávky znáša Dodávateľ. Spoločnosť 

ORANGE je povinná hradiť len Zmluvnú Cenu Pred-

metov Dodávky riadne dodaných, dodanie ktorých 

je potvrdené podpisom Akceptačného protokolu 

v  súlade s  bodom 5.6. VPN (t.j. aj časť Zmluvnej 

Ceny).

7.7. Dodávateľ sa zaväzuje odovzdať spoločnosti 

ORANGE spolu s  Predmetmi Dodávky bezplatne 

všetku dokumentáciu, týkajúcu sa Predmetov Do-

dávky alebo patriacu k  Predmetom Dodávky. Pre 

účely týchto VPN sa dokumentáciou rozumie najmä, 

nie však výlučne, dokumentácia SW balíka vrátane 

licenčných podmienok, technická, inštalačná, prevá-

dzková a užívateľská príručka, popis navrhovaného 

riešenia, špecifi kácia prostredia, sprievodca autora/

návod na obsluhu vrátane záručných listov, technic-

ká špecifi kácia, postup odstraňovania vád, akcep-

tačný protokol, protokol/kniha o  vykonaní testov, 

tréningové materiály.

7.8. Bez ohľadu na akékoľvek obmedzenia podľa prísluš-

ných ustanovení týkajúcich sa práv duševného vlast-

níctva a  povinnosti mlčanlivosti na  základe týchto 

VPN, je spoločnosť ORANGE vždy oprávnená zve-

rejniť a/alebo poskytnúť dokumentáciu vypracova-

nú Dodávateľom v súvislosti s plnením Objednávky, 

najmä, nie však výlučne, dokumentáciu špecifi kova-

nú v bode 7.7. tohto článku VPN, akejkoľvek tretej 

strane podľa vlastného uváženia, a to bezodplatne. 

Dodávateľ záväzne prehlasuje a zaväzuje sa, že zve-

rejnenie alebo poskytnutie dokumentácie neporušu-

je žiadne patentové práva ani iné práva duševného 

vlastníctva tretej strany. Ak by bola niektorá časť do-

kumentácie považovaná za duševné vlastníctvo, Do-

dávateľ potvrdením Objednávky udeľuje spoločnosti 

ORANGE neobmedzené právo toto užívať, kopíro-

vať, vytvárať back-up (záložné) kópie, zverejňovať, 

upravovať, a  sublicencovať príslušné právo dušev-

ného vlastníctva na tretie strany, a postupovať takéto 

právo tretím stranám, na čo Dodávateľ udeľuje po-

tvrdením Objednávky svoj súhlas. Akýkoľvek prísluš-

ný poplatok alebo odmena sú zahrnuté v Zmluvnej 

Cene podľa týchto VPN. Dodávateľ udeľuje spo-

ločnosti ORANGE všetky práva podľa tohto bodu 

VPN (i) v neobmedzenom územnom, (ii) v neobmed-

zenom vecnom rozsahu, a  (iii) v  časovom rozsahu 

na  dobu trvania majetkových práv k  dielu podľa § 

32 Autorského zákona (nezávisle od platnosti a účin-

nosti Licenčnej zmluvy a/alebo Objednávky).

8. Právo užívať Predmety Dodávky 
a prechod nebezpečenstva škody

Právo užívať Predmety Dodávky a nebezpečenstvo škody 

na  nich prejdú na  spoločnosť ORANGE momentom ak-

ceptácie Predmetov Dodávky v  súlade s článkom 5. a 7. 

týchto VPN spoločnosťou ORANGE.

 

9. Zmeny Predmetov Dodávky 

9.1. Spoločnosť ORANGE má právo kedykoľvek pred 

podpisom akceptačného protokolu požadovať zme-

ny resp. rozšírenie Predmetov Dodávky oproti Špe-

cifi kácii, obsiahnutej v Ponuke a/alebo Objednávke. 

Dodávateľ sa zaväzuje písomne (vrátane emailu) 

vypracovať Ponuku na realizáciu zmeny alebo novú 

ponuku na Predmety Dodávky do 5 pracovných dní 

od obdržania uvedenej žiadosti. V odpovedi sa Do-

dávateľ zaväzuje informovať spoločnosť ORANGE 

o tom, či sú navrhované zmeny možné a aké vply-

vy (najmä na Deň Dodania a Zmluvnú Cenu) budú 

mať na Objednávku. Spoločnosť ORANGE má právo 

zmenenú alebo novú Ponuku akceptovať (a  to for-

mou novej Objednávky), prípadne žiadať ďalšiu zme-

nu, alebo zrušiť požiadavku na zmenu. 

10. Ceny 

10.1. Dodávateľ je oprávnený fakturovať spoločnosti 

ORANGE len vopred objednané, dodané a akcepto-

vané Predmety Dodávky.

10.2. Ceny uvedené v Objednávke sú maximálne a koneč-

né a  zahŕňajú všetky výdavky Dodávateľa s  doda-
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ním Predmetov Dodávky a plnením jeho povinností 

podľa týchto VPN, ako aj akékoľvek licenčné poplat-

ky a  odmeny za  každé ďalšie použitie Predmetov 

Dodávky v  zmysle Autorského zákona a  v  zmysle 

článkov 15. a 16. týchto VPN.

10.3. Zmena Zmluvnej Ceny je možná iba vtedy, ak je vzá-

jomne odsúhlasená a písomne potvrdená Dodáva-

teľom a spoločnosťou ORANGE. 

10.4. Všetky ceny sú stanovené s prihliadnutím na doda-

cie podmienky uvedené v  bode 5.12 týchto VPN, 

sú splatné v mene uvedenej v Objednávke a zahŕ-

ňajú všetky náklady Dodávateľa spojené s  riadnym 

splnením jeho záväzkov podľa Objednávky. Zmluvná 

Cena bude zahŕňať predovšetkým náklady na bale-

nie, dopravu (v  súlade s  príslušnými podmienkami 

Incoterms 2010), poistenie, inštaláciu, akékoľvek iné 

výdavky, prípadné licenčné poplatky a všetky úradné 

poplatky okrem dane z pridanej hodnoty alebo po-

dobných nepriamych daní.

10.5. V  prípade, ak materská spoločnosť spoločnos-

ti ORANGE a/alebo ľubovoľný iný subjekt patriaci 

do skupiny ORANGE a/alebo spoločnosť ORANGE 

uzatvorí zmluvu o  korporátnom obstarávaní alebo 

ľubovoľnú inú zmluvu zakotvujúcu výhodnejšie pod-

mienky pre spoločnosť ORANGE (predovšetkým 

v  súvislosti s  cenami, zárukou, atď.) pre Predmety 

Dodávky s materskou spoločnosťou Dodávateľa a/

alebo ľubovoľným iným subjektom patriacim do sku-

piny Dodávateľa, zaväzuje sa Dodávateľ zmeniť Po-

nuku tak, aby odrážala tieto výhodnejšie podmienky 

do 10 dní od obdržania písomnej výzvy od spoloč-

nosti ORANGE. Spoločnosť ORANGE má následne 

právo na takto zmenenú Ponuku zaslať Dodávateľo-

vi Objednávku, pričom ostatné ustanovenia VPN sa 

použijú primerane. Dodávateľ je zároveň oprávnený 

účtovať spoločnosti ORANGE len Zmluvnú Cenu 

za Predmety Dodávky, zohľadňujúcu takéto výhod-

nejšie podmienky a spoločnosť ORANGE je povin-

ná uhradiť len Zmluvnú Cenu Predmetov Dodávky, 

zohľadňujúcu tieto výhodnejšie podmienky. V prípa-

de, ak Dodávateľ vystaví spoločnosti ORANGE fak-

túru nezohľadňujúcu tieto výhodnejšie podmienky 

už v čase ich dojednania/existencie – zakladá toto 

bezdôvodné obohatenie Dodávateľa a  spoločnosť 

ORANGE je oprávnená si ho nárokovať.

11. Povolenia a dovozné certifi káty 

Dodávateľ je povinný si na vlastné náklady zaobstarať všet-

ky potrebné povolenia a dovozné certifi káty potrebné pre 

riadne dodržiavanie týchto VPN. 

12. Fakturácia, platby, dane

12.1. Pokiaľ sa spoločnosť ORANGE a Dodávateľ písomne 

nedohodnú inak, je Dodávateľ oprávnený vystaviť 

spoločnosti ORANGE faktúru na Predmety Dodávky 

až po ich konečnom prevzatí zo strany spoločnosti 

ORANGE a podpise akceptačného protokolu.

12.2. Všetky faktúry budú adresované na:

 Orange Slovensko, a.s.

 Oddelenie Accounts payable

 Metodova 8

 821 08 Bratislava

 Slovenská republika

 a  súčasne mailom na  adresu: accounts.payable@

orange.sk 

 Za účelom odstránenia pochybností platí, že faktú-

ry sú splatné do šesťdesiatich (60) dní od doručenia 

originálu faktúry poštou spoločnosti ORANGE.

12.3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňové-

ho dokladu v  zmysle platných právnych predpisov 

v  deň jej vystavenia, vrátane IČ DPH Dodávateľa 

a spoločnosti ORANGE (v prípade, že sú tieto pla-

titeľmi DPH), číslo a dátum vystavenia Objednávky, 

dodané Predmety Dodávky, prípadne aj určenie ich 

súčastí a výrobné čísla, opis, množstvo a hmotnosť.

12.4. Faktúra na Predmety Dodávky je splatná do 60 dní 

odo dňa jej doručenia spoločnosti ORANGE. V prí-

pade, že faktúra nebude správne vystavená, spoloč-

nosť ORANGE o tom informuje Dodávateľa a Dodá-

vateľ je povinný bezodkladne vystaviť novú faktúru, 

ktorá bude spĺňať všetky náležitosti potrebné podľa 

platných právnych predpisov a  podľa ustanovení 

týchto VPN. Splatnosť takto vystavenej novej faktúry 

v rozsahu 60 dní začne plynúť odo dňa jej doručenia 

spoločnosti ORANGE. 

12.5. Pre vylúčenie pochybností, akákoľvek úhrada usku-

točnená spoločnosťou ORANGE Dodávateľovi sa 

nepovažuje za konkludentnú akceptáciu Predmetov 

Dodávky a/alebo prejav toho, že Predmety Dodávky 

sú v súlade s Objednávkou a týmito VPN alebo že sa 

na nich nevyskytujú žiadne vady.

12.6. Záväzok spoločnosti ORANGE uhradiť akékoľvek 

čiastky splatné na základe Objednávky sa bude po-

važovať za splnený v deň, kedy bude predmetná či-

astka odpísaná z účtu spoločnosti ORANGE.

12.7. Pre účely akýchkoľvek bankových poplatkov platí 

SHA, t.j. príkazca znáša poplatky svojej banky a prí-

jemca znáša poplatky svojej banky. 

 Daňové ustanovenia pre prípad, že Dodávateľ je 
slovenský daňový rezident:

12.8. V prípade, že vznikne spoločnosti ORANGE povin-

nosť uhradiť daň z pridanej hodnoty, ktorá sa pova-

žuje za  nezaplatenú daň podľa ustanovenia § 69b 

zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty 

v platnom znení (ďalej ako „zákon“), za ktorú spoloč-

nosť ORANGE ručí podľa ustanovenia § 69b záko-

na, spoločnosť ORANGE je oprávnená:

• žiadať od Dodávateľa uhradenie fi nančného ná-

roku vo výške daňovej povinnosti, ktorá spoloč-

nosti ORANGE vznikla podľa ustanovenia § 69b 

zákona (ďalej ako „nezaplatená daň“) a to bez-

odkladne po doručení výzvy zo strany spoločnos-

ti ORANGE alebo

• jednostranne započítať sumu vo výške nezapla-

tenej dane so svojim existujúcim alebo budúcim 

záväzkom voči Dodávateľovi a to z akéhokoľvek 

existujúceho zmluvného vzťahu s ním. 

12.9. Spoločnosť ORANGE je súčasne popri svojom práve 

podľa bodu 12.8. VPN oprávnená žiadať od Dodáva-

teľa úhradu fi nančného nároku vo výške 10 % zo sumy 

nezaplatenej dane v  prípade, že dôjde k  povinnosti 

spoločnosti ORANGE uvedenej v bode 12.8. VPN.

12.10. V prípade, že spoločnosti ORANGE vznikne z akých-

koľvek dôvodov uvedených v  tomto článku škoda, 
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ktorej výška bude presahovať sumu uhradenú do-

dávateľom z  titulu zmluvnej pokuty, spoločnosť 

ORANGE má nárok na náhradu tejto škody. 

12.11. V prípade, že bude spoločnosti ORANGE zo strany 

daňového úradu vrátená nezaplatená daň z dôvodu 

úhrady tejto dane priamo Dodávateľom, je spoloč-

nosť ORANGE povinná vrátiť plnenie prijaté od Do-

dávateľa z titulu podľa bodu 12.8. VPN, resp. uhradiť 

svoj splatný záväzok voči Dodávateľovi, ktorý bol za-

počítaný s pohľadávkou ORANGE z titulu nezaplate-

nej dane.

12.12. Dodávateľ je povinný kedykoľvek na  požiadanie 

predložiť spoločnosti ORANGE potvrdenie vydané 

správcom dane o tom, že nemá žiadne daňové ne-

doplatky, pričom potvrdenie nesmie byť staršie ako 

1 mesiac. 

12.13. Spoločnosť ORANGE je oprávnená odstúpiť od Ob-

jednávky kedykoľvek po  zverejnení Dodávateľa 

v  zozname defi novanom nižšie, a  to s účinkom ku 

dňu doručenia písomného odstúpenia. 

12.14. V prípade, že došlo alebo dôjde k  zverejneniu Do-

dávateľa v zozname osôb, u ktorých nastali dôvody 

na zrušenie registrácie podľa ustanovenia § 81 ods. 

4 písm. b) druhého bodu zákona Finančným riadi-

teľstvom SR (ďalej ako „zoznam“), je spoločnosť 

ORANGE oprávnená: 

a) pred zaslaním Objednávky požiadať Dodávateľa 

uhradiť na účet spoločnosti ORANGE zábezpeku 

na daň z pridanej hodnoty v sume zodpovedajú-

cej výške dane z pridanej hodnoty určenej podľa 

Objednávky alebo

b) v prípade už zaslanej Objednávky, Predmety Do-

dávky prijať a  uhradiť Dodávateľovi primeranú 

časť ceny prijatých Predmetov Dodávky zníženú 

o sumu zodpovedajúcu dani z pridanej hodnoty 

(ďalej ako „zádržné“). 

 Zábezpeka alebo zádržné podľa tohto bodu budú 

Dodávateľovi vyplatená/-é do 30 dní odo dňa preu-

kázania uhradenia dane z pridanej hodnoty, ktorú bol 

Dodávateľ povinný odviesť zo Zmluvnej Ceny Pred-

metov Dodávky, prijatých od spoločnosti ORANGE 

na základe zaslanej Objednávky.

12.15. V  prípade, že dôjde k  zverejneniu Dodávateľa 

v  zozname po  zaslaní Objednávky, je spoločnosť 

ORANGE oprávnená odstúpiť od nedodanej (celkom 

alebo sčasti) Objednávky s účinkom ku dňu doruče-

nia písomného odstúpenia, a

a) vrátiť prijaté Predmety Dodávky poskytnuté Do-

dávateľom, žiadať od Dodávateľa vrátenie prijatej 

Zmluvnej Ceny, ak k takémuto fi nančnému plne-

niu došlo a zároveň žiadať od Dodávateľa uhra-

denie fi nančného nároku vo výške 10 % zo sumy 

uvedenej na Objednávke; alebo

b) ponechať si Predmety Dodávky dodané Dodá-

vateľom, uhradiť Dodávateľovi primeranú časť 

Zmluvnej Ceny dodaných Predmetov Dodávky 

zníženú o zádržné a žiadať od Dodávateľa uhra-

denie fi nančného nároku vo výške 10 % zo sumy 

uvedenej na Objednávke. Zádržné je spoločnosť 

ORANGE povinná vydať Dodávateľovi do 30 dní 

odo dňa preukázania uhradenia dane z pridanej 

hodnoty, ktorú bol Dodávateľ povinný odviesť zo 

Zmluvnej Ceny prijatej od spoločnosti ORANGE.

12.16. Práva a  povinnosti vyplývajúce z  bodov 12.8. až 

12.15. VPN zostávajú v platnosti počas obdobia 10 

rokov po prevzatí Predmetov Dodávky.

 Daňové ustanovenia pre prípad, že Dodávateľ 
nie je slovenský daňový rezident:

12.17. V prípade, ak Dodávateľ nie je registrovaný pre daň 

na území Slovenskej republiky (t. j. nie je slovenský 

daňový rezident) a  ak je zrážková daň vyberaná 

na základe zmluvy alebo právnych predpisov v kra-

jine zdroja príjmov, bude spoločnosť ORANGE platiť 

Dodávateľovi akékoľvek čiastky ponížené o túto daň 

z  príslušných platieb a  spoločnosť ORANGE, ako 

platca dane, je zodpovedná zaplatiť túto daň a zís-

kať od svojich daňových úradov úradné osvedčenie 

preukazujúce zaplatenie takejto dane. V prípade, ak 

zmluva o  zamedzení dvojitého zdanenia poskytuje 

zníženú sadzbu dane, sa Dodávateľ a  spoločnosť 

ORANGE zaväzujú, že poskytnú bez zbytočného 

odkladu, a pokiaľ je nutné pred akoukoľvek platbou, 

aj akúkoľvek dokumentáciu potrebnú pre uplatnenie 

tejto zmluvy. Pokiaľ chce Dodávateľ požiadať spo-

ločnosť ORANGE, aby použila túto zníženú sadzbu 

dane, je Dodávateľ povinný poskytnúť spoločnosti 

ORANGE po potvrdení Objednávky certifi kát daňo-

vého domicilu, a  to bez zbytočného odkladu. Do-

dávateľ týmto zároveň potvrdzuje, že platby zapla-

tené spoločnosťou ORANGE podľa týchto VPN boli 

uskutočnené v prospech Dodávateľa ako skutočné-

ho vlastníka (benefi cial owner) pre účely uplatnenia 

výhod daňovej zmluvy. Ak nie je potvrdenie o daňo-

vom domicile Dodávateľa k  dispozícii spoločnosti 

ORANGE v okamihu platby za Predmety Dodávky, 

bude na  všetky platby uplatnená lokálna (nezníže-

ná) sadzba zrážkovej dane. Potvrdenie o daňovom 

domicile Dodávateľa musí byť každoročne obnovo-

vané, pokiaľ je Objednávka platná a účinná po dobu 

dlhšiu ako jeden rok. Prehlásenie potvrdzujúce, že 

platby zaplatené spoločnosťou ORANGE podľa VPN 

boli vykonané v prospech Dodávateľa, ako skutoč-

ného vlastníka (benefi cial owner) pre účely uplatne-

nia výhod daňovej zmluvy, bude obnovené akonáhle 

o to spoločnosť ORANGE požiada.

12.18. Bez ohľadu na vyššie uvedené, je Dodávateľ povin-

ný uhradiť akúkoľvek fi remnú daň z príjmu alebo ak-

úkoľvek podobnú daň, ktorá je vyberaná s ohľadom 

na príjem Dodávateľa príslušnými orgánmi v krajine 

jeho pôvodu alebo na  území Slovenskej republiky 

ako priamy dôsledok rozhodnutia príslušného súdu 

v danej krajine, podľa ktorého má Dodávateľ na úze-

mí Slovenskej republiky zriadenú stálu prevádzkareň 

podliehajúcu zdaneniu na území Slovenskej repub-

liky v súvislosti s plnením akéhokoľvek záväzku vy-

plývajúceho z VPN. V prípade, že bola spoločnosť 

ORANGE povinná zaplatiť akúkoľvek z vyššie uvede-

ných daní (napr. daň z príjmu vyberaná zrážkou ako 

zabezpečenie) v  súlade so slovenskými právnymi 

predpismi pre alebo za Dodávateľa, bude táto daň 

zrazená z príslušných platieb realizovaných spoloč-

nosťou ORANGE voči Dodávateľovi. Pokiaľ takúto 

platbu uhrádza spoločnosť ORANGE Dodávateľovi 

následne, bez možnosti jej zrážky z  nasledujúcich 

platieb alebo pokiaľ tieto dane boli zaplatené spo-

ločnosťou ORANGE ako následok rozhodnutia or-
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gánov fi nančnej správy Slovenskej republiky (ďalej 

len ako „orgány fi nančnej správy SR“) o stanovení 

a výbere príslušnej dane, Dodávateľ uhradí daň spo-

ločnosti ORANGE v  rovnakej mene a  čiastke, a  to 

do tridsiatich (30) dní odo dňa predloženia dokladov 

spoločnosťou ORANGE Dodávateľovi preukazujú-

cich realizáciu platby dane podľa tejto vety vykonanú 

spoločnosťou ORANGE.

12.19. V prípade, ak sa na transakcie podľa týchto VPN uplat-

ňuje daň z pridanej hodnoty (DPH) alebo iná nepriama 

daň v súlade s platnou legislatívou štátu, na ktorého 

území je registrovaný Dodávateľ alebo spoločnosť 

ORANGE, budú platby daní podľa tohto ustanovenia 

hradené každou zmluvnou stranou podľa príslušných 

zákonných ustanovení štátu, v  ktorom má zmluvná 

strana svoje sídlo. Pokiaľ je Dodávateľ registrovaný 

pre DPH na  území Slovenskej republiky, má povin-

nosť oznámiť túto skutočnosť spoločnosti ORANGE 

v predstihu, najneskôr pred prvým plnením podľa tých-

to VPN. Dodávateľ má povinnosť v  písomnej forme 

oznámiť spoločnosti ORANGE začiatok podnikania 

na území Slovenskej republiky, napr. prostredníctvom 

organizačnej zložky alebo inej prevádzkarne, ktorá vy-

konáva aktivity na území Slovenskej republiky. Pokiaľ 

je Dodávateľ registrovaný pre DPH na Slovensku, po-

skytne spoločnosti ORANGE overenú kópiu potvrde-

nia o daňovej registrácii vydaného príslušnými orgánmi 

fi nančnej správy SR.

12.20. Dodávateľ ku dňu potvrdenia Objednávky prehlási, 

či má stálu alebo inú prevádzkareň, ktorá má svoje 

stále sídlo, majetok alebo zamestnancov na území 

Slovenskej republiky, a  ktorá sa podieľa na akých-

koľvek dodávkach podľa týchto VPN. V prípade, ak 

sa toto prehlásenie ukáže ako nepravdivé, je Dodá-

vateľ povinný uhradiť spoločnosti ORANGE škodu 

vzniknutú v  tejto súvislosti, napr. dane, ktoré bola 

spoločnosť ORANGE povinná odviesť kvôli existencii 

stálej prevádzkarne Dodávateľa. V prípade, že bude 

stála prevádzkareň alebo iné miesto podnikania 

podľa tohto bodu vytvorené Dodávateľom po potvr-

dení Objednávky, zaväzuje sa Dodávateľ o tejto sku-

točnosti spoločnosť ORANGE bezodkladne informo-

vať. V prípade, že Dodávateľ poruší svoju povinnosť 

podľa predchádzajúcej vety, je povinný uhradiť spo-

ločnosti ORANGE všetku škodu vzniknutú v  tejto 

súvislosti, napr. dane, ktoré spoločnosť ORANGE 

odviedla v  dôsledku zriadenia stálej prevádzkarne 

Dodávateľom alebo v dôsledku nesprávneho uplat-

nenia DPH podľa platných právnych predpisov Slo-

venskej republiky.

 Pre účely dodania Predmetov Dodávky Dodávateľ 

(i) vyhlasuje, že nie je súčasťou akéhokoľvek reži-

mu, ktorý by bolo možné považovať za obchádzanie 

platných zákonov o DPH (napr. missing trader fraud 

schemes) a (ii) zaväzuje sa prijať všetky opatrenia po-

trebné pre zabezpečenie kontroly v ním zazmluvne-

ných spoločnostiach za účelom vylúčenia možnosti, 

že sú súčasťou uvedeného systému.

13. Záruka

13.1. Dodávateľ poskytuje spoločnosti ORANGE záruku 

za akosť Predmetov Dodávky, a to predovšetkým, 

že Predmety Dodávky majú vlastnosti a charakte-

ristiky opísané v Špecifi kácii, že neobsahujú žiad-

ne vady, že zodpovedajú súčasnému stavu vedy 

a techniky a technickej dokumentácii z hľadiska ich 

dizajnu, materiálu, opracovania, kvality a iných špe-

cifi kácií, ktoré sú alebo by pre Dodávateľa mali byť 

zrejmé, aj pokiaľ neboli výslovne dohodnuté alebo 

upravené. 

13.2. Pokiaľ sa Dodávateľ a  spoločnosť ORANGE pí-

somne nedohodnú inak, prípadne pokiaľ aplikova-

teľný predpis nevyžaduje dlhšiu záručnú dobu, platí, 

že záručná doba na  Predmety Dodávky je dvad-

saťštyri (24) kalendárnych mesiacov odo dňa podpi-

su príslušného akceptačného protokolu. Dodávateľ 

je povinný v záručnej dobe bezodkladne a na svoje 

náklady poskytovať záručný servis, ktorý spočíva 

v  bezodkladnom a  bezplatnom odstránení akých-

koľvek vád Predmetov Dodávky. 

13.3. V prípade dodávky náhradných dielov, v prípade vý-

meny Predmetov Dodávky, ako aj v prípade opravy 

alebo odstránenia vád v rámci záruky začína záručná 

doba plynúť odznova. Pre účely opráv a odstraňova-

nia vád v rámci záruky platia primerane body 7.3. až 

7.5. VPN.

13.4. Ak si spoločnosť ORANGE uplatní nároky vyplývaj-

úce zo záruky za Predmety Dodávky, vyhradzuje si 

spoločnosť ORANGE právo zadržať a  započítať si 

na  predmetný nárok zodpovedajúcu časť platby, 

ktorá má byť uhradená Dodávateľovi na základe Ob-

jednávky alebo na základe iného zmluvného vzťahu 

medzi Dodávateľom a spoločnosťou ORANGE. Bez 

ohľadu na vyššie uvedené, spoločnosť ORANGE je 

oprávnená započítať akékoľvek svoje pohľadávky 

voči Dodávateľovi proti akýmkoľvek pohľadávkam 

Dodávateľa voči spoločnosti ORANGE, a  to bez 

ohľadu na  to, či sú to budúce, súčasné, splatné, 

nesplatné, premlčané alebo nepremlčané pohľadáv-

ky, a to v poradí určenom spoločnosťou ORANGE. 

Dodávateľ nie je oprávnený jednostranne započítať 

svoje pohľadávky voči spoločnosti ORANGE pro-

ti akýmkoľvek pohľadávkam spoločnosti ORANGE 

voči Dodávateľovi.

13.5. Ustanovenia tohto článku, ustanovenia týkajúce sa 

sankcií, nárokov na náhradu škody, licenčná zmlu-

va, zmluva o  mlčanlivosti a  ručenie spoločnosti 

ORANGE za neodvedenú daň Dodávateľa ostávajú 

v platnosti aj po odstúpení od Objednávky z akého-

koľvek dôvodu.

14. Zodpovednosť 

14.1. Dodávateľ potvrdením konkrétnej Objednávky vy-

hlasuje, že na  dodanie Predmetov Dodávky podľa 

týchto VPN je oprávnený a  spĺňa všetky zákonné, 

odborné a kvalifi kačné predpoklady. 

14.2. Dodávateľ potvrdením Objednávky zároveň vyhla-

suje, že vzal na vedomie príslušné zadanie spoloč-

nosti ORANGE a bol v plnom rozsahu oboznámený 

s  jej požiadavkami. Dodávateľ výslovne vyhlasuje, 

že dodá Predmety Dodávky odborne spôsobilými 

osobami a s náležitou odbornou starostlivosťou so 

zárukou kvality, riadne a včas, na základe a v zmysle 

Objednávky spoločnosti ORANGE.
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14.3. Dodávateľ zodpovedá za  to, že ním dodané Pred-

mety Dodávky neobsahujú žiadnu nezdokumen-

tovanú funkcionalitu nepožadovanú spoločnosťou 

ORANGE (tzv. back-doors a/alebo iné bezpečnost-

né riziká). 

14.4. Dodávateľ zároveň zodpovedá za to, že ním dodané 

Predmety Dodávky neobsahujú nedokumentované 

obmedzenie na maximálne počty požiadaviek, ktoré 

sú schopné spracovať (bottlenecks, ktoré sa môžu 

objaviť aj po  niekoľkých mesiacoch od  nasadenia 

Predmetu Dodávky do produkčnej prevádzky). V prí-

pade ich výskytu, Dodávateľ poskytne návrh riešenia 

do 5 dní a zabezpečí ich bezplatné odstránenie.

14.5. Pokiaľ v týchto VPN nie je výslovne uvedené a do-

hodnuté inak, má spoločnosť ORANGE nárok 

na náhradu škody v plnom rozsahu v zmysle § 373 

a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, ak 

Dodávateľ poruší niektorú svoju povinnosť podľa 

VPN, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo 

spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť 

v zmysle § 374 Obchodného zákonníka v platnom 

znení.

14.6. Dodávateľ zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil po-

rušením svojich povinností a/alebo (nepravdivosťou) 

vyhlásení podľa týchto VPN. Dodávateľ je povinný 

zabezpečiť a  počas trvania Objednávky uchovávať 

v  platnosti poistenie zodpovednosti za  škodu pre 

prípad, že by spoločnosti ORANGE spôsobil ak-

úkoľvek škodu, pričom poistná suma sa bude rovnať 

najmenej päťnásobku platieb, ktoré je spoločnosť 

ORANGE povinná zaplatiť v  prospech Dodávateľa 

na  základe Objednávky, minimálne však 100.000 

EUR. Dodávateľ je kedykoľvek na základe výzvy po-

vinný preukázať spoločnosti ORANGE existenciu ta-

kéhoto poistenia, a to do 5 kalendárnych dní od do-

ručenia požiadavky spoločnosti ORANGE.

15. Vlastnícke právo k Predmetom Dodávky 
a právo na používanie, licencie, escrow, 

roadmaps, prerušenie dodávky, upgrades, 
updates, interoperabilita 

15.1. Spoločnosť ORANGE nadobúda vlastnícke právo 

k  Predmetom Dodávky podpisom akceptačného 

protokolu. Dodávateľ sa zaväzuje prostredníctvom 

písomných dohôd zabezpečiť, aby spolu s vlastníc-

kymi právami k  Predmetom Dodávky boli na  spo-

ločnosť ORANGE prevedené aj všetky iné zákonom 

chránené práva k Predmetom Dodávky, vrátane práv 

akýchkoľvek tretích osôb, pomocou ktorých Dodá-

vateľ plnil svoje záväzky z Objednávky.

15.2. Spoločnosť ORANGE je oprávnená slobodne nakla-

dať s Predmetmi Dodávky (vrátane následného pre-

daja, prenájmu, fi nančného leasingu, atď.). 

15.3. Súčasne s odovzdaním Predmetov Dodávky podľa 

týchto VPN (tj. podpísaním akceptačného protoko-

lu), ktoré spĺňajú znaky diela podľa aplikovateľných 

ustanovení slovenského Autorského zákona (ďa-

lej aj ako „dielo“), Dodávateľ udeľuje spoločnosti 

ORANGE súhlas na používanie diela a jeho prísluš-

nej dokumentácie v  zmysle tejto licenčnej zmluvy. 

Spoločnosť ORANGE je oprávnená voľne používať 

dielo na účely predmetu svojej činnosti, a  to vráta-

ne, avšak nie výlučne, kontentu/obsahu, zdrojové-

ho kódu, pričom je zároveň oprávnená rozmnožo-

vať, rozširovať, spracovávať, scudzovať, upravovať 

dielo, vyhotovovať preklad diela zo strojového kódu 

do zdrojového jazyka a voľne modifi kovať, adaptovať 

dielo podľa svojej potreby aj prostredníctvom tretích 

osôb, a to bez akéhokoľvek ďalšieho fi nančného ná-

roku Dodávateľa. Za týmto účelom sa Dodávateľ za-

väzuje odovzdať spoločnosti ORANGE zdrojový kód 

ku každému Predmetu Dodávky spolu s podpisom 

akceptačného protokolu.

15.4. Dodávateľ udeľuje spoločnosti ORANGE licenciu 

na všetky diela/Predmety Dodávky, resp. ich časti, aj 

na všetky ním realizované úpravy, ktoré spoločnosti 

ORANGE v súvislosti s plnením týchto VPN dodal, 

a to (i) v neobmedzenom územnom, (ii) v neobmed-

zenom vecnom rozsahu, a  (iii) v  časovom rozsahu 

na  dobu trvania majetkových práv k  dielu podľa § 

32 Autorského zákona (nezávisle od platnosti a účin-

nosti Licenčnej zmluvy a/alebo Objednávky).

15.5. Dodávateľ vyhlasuje, že v prípade, ak pri zhotovení 

a dodaní Predmetov Dodávky použije diela a/alebo 

ich časti, ku ktorým majú autorské alebo iné práva 

tretie osoby, je oprávnený tieto diela použiť a  ako 

súčasť Predmetov Dodávky spoločnosti ORANGE 

dodať. Dodávateľ tiež vyhlasuje, že na  poskytnu-

tie Predmetov Dodávky použije len také diela, kto-

ré bude spoločnosť ORANGE oprávnená používať 

v potrebnom rozsahu a pre účely, pre ktoré od Do-

dávateľa dodanie Predmetov Dodávky požaduje 

a o čom je Dodávateľ preukázateľne oboznámený. 

Dodávateľ ďalej udeľuje spoločnosti ORANGE ne-

výhradnú sublicenciu na takéto diela, resp. ich častí 

poskytnuté spoločnosti ORANGE v neobmedzenom 

rozsahu na dobu neurčitú, a  to na všetky tie diela, 

ktoré je Dodávateľ v  uvedenom rozsahu oprávne-

ný udeľovať a ktoré je Dodávateľ vzhľadom na účel 

konkrétnej Ponuky povinný poskytnúť spoločnosti 

ORANGE. Dodávateľ udeľuje spoločnosti ORANGE 

licenciu v rovnakom rozsahu, v akom bola jemu ude-

lená licencia subdodávateľom.

15.6. Spoločnosť ORANGE je oprávnená udeliť tretej oso-

be sublicenciu v  rozsahu udelenej licencie podľa 

bodu 15.4 VPN a sublicencie podľa bodu 15.5 VPN. 

Spoločnosť ORANGE je zároveň oprávnená takto 

udelenú licenciu postúpiť tretej osobe s predchád-

zajúcim písomným súhlasom Dodávateľa, ktorý sa 

zaväzuje takýto súhlas bezdôvodne neodoprieť.

15.7. Odstúpenie od Objednávky z akéhokoľvek dôvodu 

nebude mať vplyv na licenčné práva udelené spoloč-

nosti ORANGE podľa tohto článku VPN , t.j. licencia 

zostane platná a účinná. 

15.8. Licenčné poplatky za  používanie Predmetov Do-

dávky v  rozsahu tohto článku VPN vrátane odme-

ny za každé ďalšie použitie sú zahrnuté v Zmluvnej 

Cene Predmetov Dodávky v súlade s článkom 10. 

týchto VPN. Dodávateľ výslovne prehlasuje, že od-

meny za autorstvo ako i iné s tým súvisiace náklady, 

poplatky a akékoľvek fi nančné kompenzácie autorov 

a  honorárov, spoluautorov a  ním podobným osôb, 

ako aj akékoľvek ďalšie licenčné poplatky súvisiace 

s Predmetmi Dodávky podľa týchto VPN sú zahrnuté 

v Zmluvnej Cene podľa článku 10. týchto VPN. Uhra-
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dením Zmluvnej Ceny podľa týchto VPN sa považujú 

vyššie uvedené fi nančné nároky za uhradené a vy-

sporiadané. 

15.9. Ak Predmety Dodávky zahŕňajú software, zavä-

zuje sa Dodávateľ bezodplatne dodať spoločnosti 

ORANGE aj neskoršie vydania tohto software ob-

sahujúce opravy chýb, záplaty, údržbové vydania 

a  iné vylepšenia chýb (ďalej len „Updates“), ako aj 

neskoršie hlavné verzie tohto software obsahujúce 

dodatočné vlastnosti a/alebo zlepšenia výkonnosti 

software (ďalej len „Upgrade“), pokiaľ sa Dodáva-

teľ a spoločnosť ORANGE nedohodnú inak, pričom 

takáto dohoda Dodávateľa a spoločnosti ORANGE 

bude predmetom Ponuky a Objednávky.

15.10. Spoločnosť ORANGE je oprávnená používať zdrojo-

vé kódy na akékoľvek účely, a to priamo alebo pro-

stredníctvom tretej osoby.

15.11. Dodávateľ berie na  vedomie, že ustanovenia tohto 

článku sú pre vystavenie Objednávky zo strany spo-

ločnosti ORANGE rozhodujúce. V prípade, ak Dodá-

vateľ poruší ustanovenia tohto článku, je spoločnosť 

ORANGE oprávnená od Objednávky odstúpiť. 

15.12. Roadmaps, Prerušenia dodávky, Upgrades and 

Updates: Ak Predmety Dodávky zahŕňajú software, 

zaväzuje sa Dodávateľ zabezpečiť vizibilitu software 

po  dobu dvoch (2) rokov. Dodávateľ sa zaväzuje 

pravidelne a vždy na základe požiadavky spoločnos-

ti ORANGE oboznámiť spoločnosť ORANGE so zá-

mermi a plánmi Dodávateľa týkajúcimi sa software. 

15.13. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť spoločnosti 

ORANGE roadmap na dobu najmenej dva (2) roky 

odo dňa prvej kúpy software. Roadmap bude okrem 

iného špecifi kovať životnosť Predmetov Dodávky. 

Táto roadmap bude štvrťročne aktualizovaná a bude 

obsahovať konkrétne dátumy “general availabili-

ty” a detailný popis nových vlastností alebo nových 

technických výkonností zahrnutých do nového vyda-

nia alebo týkajúcich sa nového typu Predmetov Do-

dávky. Dodávateľ sa zaväzuje oznámiť spoločnosti 

ORANGE všetky relevantné informácie o kompatibi-

lite plánovaných vydaní a vydaní, ktoré sú nasadené 

v prevádzke v sieti.

15.14. Predmety Dodávky musia byť kompatibilné s Pred-

metmi Dodávky rôznych generácií ako aj s celkovým 

prostredím spoločnosti ORANGE, do ktorých budú 

implementované resp. dodané, pokiaľ spoločnosť 

ORANGE neurčí inak.

15.15. Dodávateľ sa zaväzuje písomne informovať spoloč-

nosť ORANGE jeden rok vopred alebo bez zbytoč-

ného odkladu potom, ako sa to od svojho dodáva-

teľa dozvie, o zastavení výroby Predmetov Dodávky 

predchádzajúcej Objednávky. Dodávateľ sa zaväzuje 

dodať spoločnosti ORANGE Upgrades, akonáh-

le bude takýto Upgrades dostupný akejkoľvek inej 

tretej osobe. Upgrades uvedené na trh Dodávateľom 

po 2 rokoch nebudú poskytované zadarmo a budú 

mať cenu dohodnutú medzi Dodávateľom a spoloč-

nosťou ORANGE, pokiaľ spoločnosť ORANGE neur-

čí inak.

15.16. Dodávateľ sa zaväzuje dodať spoločnosti ORANGE 

Updates akonáhle budú takéto Updates dostupné 

akejkoľvek inej tretej osobe. Cena akýchkoľvek Up-

dates je zahrnutá do Zmluvnej Ceny.

15.17. Akékoľvek poplatky za  inštaláciu, implementáciu, 

čí spustenie Update a/alebo Upgrade sú súčasťou 

Zmluvnej Ceny.

15.18. Updates a/alebo Upgrades budú pred tým ako budú 

poskytnuté spoločnosti ORANGE testované, pokiaľ 

spoločnosť ORANGE v Žiadosti o ponuku vyslove-

ne neuvedie inak. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť 

spoločnosti ORANGE takéto testovacie materiály 

bezodplatne, ak ho o to spoločnosť ORANGE poži-

ada.

15.19. Záručná doba nových Updates a/alebo Upgrades je 

dvadsaťštyri (24) mesiacov od  ich fi nálnej akceptá-

cie. 

15.20. Dodávateľ sa zaväzuje, že Predmety Dodávky do-

dané na  základe týchto VPN budú kompatibilné 

s predmetmi dodávky dodanými zo strany Dodáva-

teľa na základe inej zmluvy, pokiaľ ho o to spoločno-

sť ORANGE vyslovene požiada. V prípade, ak nové 

Predmety Dodávky nebudú kompatibilné so skôr 

dodanými predmetmi dodávky, zaväzuje sa Dodáva-

teľ na vlastné náklady tento problém odstrániť.

16. Porušenie práv tretích osôb

16.1. Dodávateľ týmto záväzne vyhlasuje, že Predmety 

Dodávky neporušujú žiadne práva duševného vlast-

níctva tretích osôb. Ak by sa toto vyhlásenie ukáza-

lo ako nepravdivé, zaväzuje sa Dodávateľ nahradiť 

spoločnosti ORANGE všetky náklady alebo škody 

vyplývajúce z porušenia práv duševného vlastníctva 

tretích osôb (všetky práva k  vynálezom, patentom, 

dizajnu, autorské práva, všetky práva k ochranným 

známkam, obchodných menám, názvom interneto-

vých domén, e-mailových adries, práv k databáze, 

obchodných tajomstiev, know-how), a to bez ohľa-

du na to, či sú tieto zapísané (vrátane všetkých žia-

dostí o ich zápis) alebo nie, ako aj vrátane všetkých 

ostatných práv duševného vlastníctva ľubovoľného 

druhu, ktoré sú vymožiteľné na  ľubovoľnom mies-

te) pri používaní Predmetov Dodávky. Okrem toho 

je Dodávateľ v rámci možností na svoje vlastné ná-

klady povinný zabezpečiť obhajobu proti nárokom 

voči spoločnosti ORANGE z  titulu porušenia práv 

duševného vlastníctva, ktoré môžu byť vznesené 

v súvislosti s Predmetmi Dodávky dodanými zo stra-

ny Dodávateľa. Spoločnosť ORANGE sa zaväzuje 

informovať Dodávateľa bezodkladne o  každom ta-

komto nároku a pokiaľ to bude možné, udelí Dodá-

vateľovi splnomocnenie, aby viedol a urovnal všetky 

takéto spory na vlastné náklady. Dodávateľ sa zavä-

zuje znášať všetky náklady a náhrady škody, ktoré 

bude spoločnosť ORANGE povinná zaplatiť na zá-

klade právoplatného rozsudku, ako aj všetky ostatné 

náklady, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s takýmto 

porušením práv duševného vlastníctva tretích strán. 

16.2. Ak bude spoločnosti ORANGE na  základe prá-

voplatného rozsudku zabránené, aby používala 

Predmety Dodávky, Dodávateľ sa zaväzuje (podľa 

rozhodnutia spoločnosti ORANGE) získať pre spo-

ločnosť ORANGE právo naďalej používať Predmety 

Dodávky, prípadne bude povinný nahradiť, vymeniť 

alebo zmeniť Predmety Dodávky tak, aby tieto ne-

porušovali práva duševného vlastníctva tretích strán; 
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prípadne si vezme Predmety Dodávky späť a  vráti 

spoločnosti ORANGE Zmluvnú Cenu takýchto Pred-

metov Dodávky, pričom nárok spoločnosti ORANGE 

na náhradu škody tým nie je dotknutý. 

16.3. Dodávateľ sa zaväzuje uhradiť spoločnosti ORANGE 

všetky škody, ktoré jej vzniknú porušením vyššie - 

uvedeného záväzku Dodávateľa. 

16.4. Na  požiadanie je Dodávateľ kedykoľvek povinný 

poskytnúť spoločnosti ORANGE detailné informá-

cie súvisiace s  autorskými právami k  Predmetom 

Dodávky, s  poplatkami organizáciám ochraňujúcim 

autorské práva k  Predmetom Dodávky alebo po-

platkami inej tretej strane, ako aj iné pre spoločnosť 

ORANGE potrebné a/alebo podstatné informácie.

17. Zmluva o mlčanlivosti 

17.1. Dodávateľ sa zaväzuje udržiavať v  prísnej tajnos-

ti a bez písomného súhlasu ORANGE neposkytnúť 

tretej osobe žiadne doklady, údaje alebo iné infor-

mácie, ktoré boli poskytnuté priamo alebo nepriamo 

spoločnosťou ORANGE v súvislosti s plnením podľa 

VPN, a to bez ohľadu na to, či tieto informácie boli 

poskytnuté pred, počas, alebo po ukončení plnenia 

podľa VPN (ďalej len „dôverné informácie“).

17.2. Dodávateľ sa zaväzuje nevyužívať dôverné informá-

cie, ktoré získa od  spoločnosti ORANGE, na  žiad-

ny iný účel ako na poskytnutie plnenia podľa týchto 

VPN.

17.3. Záväzok Dodávateľa podľa bodov 1 a 2 tohto článku 

VPN sa nebude vzťahovať na tie dôverné informácie, 

ktoré:

• v súčasnosti sú alebo sa v budúcnosti stanú ve-

rejne známe bez zavinenia Dodávateľa; alebo 

• je možné preukázať, že tieto už boli v  držbe 

Dodávateľa v čase ich poskytnutia a pritom ne-

boli v  minulosti priamo alebo nepriamo získané 

od ORANGE; alebo

• zákonným spôsobom získal Dodávateľ od  tretej 

osoby, ktorá nie je viazaná záväzkom mlčanlivos-

ti; alebo

• je nutné poskytnúť na základe príslušných práv-

nych predpisov (o čom sa však okamžite zaväzu-

je informovať spoločnosť ORANGE).

17.4. Dodávateľ aj spoločnosť ORANGE sú oprávnení po-

skytnúť dôverné informácie s  výnimkou osobných 

údajov uvedených nižšie spoločnostiam patriacim 

do  ich skupiny spoločností (ovládaných a ovládajú-

cich osôb podľa Obchodného zákonníka), a to bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu druhej stra-

ny, od ktorej boli informácie získané.

17.5. Popri ustanoveniach obsiahnutých vyššie platí, že 

pokiaľ Dodávateľ (pre účely tohto článku aj ako „pri-
jímateľ“) počas riadneho plnenia zmluvných podm-

ienok príde do kontaktu s osobnými údajmi zákaz-

níkov spoločnosti ORANGE (pre účely tohto článku 

aj ako „poskytovateľ“) alebo iných fyzických osôb 

(napríklad zamestnancov poskytovateľa), prijímateľ 

sa zaväzuje:

• zachovávať v  tajnosti tieto osobné údaje, spô-

sob a  formu ich spracovávania poskytovateľom 

ako aj o  informačných systémoch poskytova-

teľa, na  ktorých sú tieto údaje spracovávané, 

a to v rozsahu stanovenom príslušným zákonom 

o  ochrane osobných údajov, ako aj internými 

predpismi poskytovateľa,

• poučiť všetkých svojich zamestnancov alebo sub-

dodávateľov a iné osoby oprávnené na uskutoč-

ňovanie prác v mene prijímateľa o povinnostiach, 

ktoré vyplývajú osobám s prístupom k osobným 

údajom a  ktoré vyplývajú zo zákona o  ochrane 

osobných údajov a  interných predpisov posky-

tovateľa, s  ktorými bol prijímateľ oboznámený, 

najmä o záväzku mlčanlivosti,

• dodržiavať všetky povinnosti zakotvené v zákone 

o ochrane osobných údajov a  interných predpi-

soch poskytovateľa, ktoré sa týkajú bezpečnosti 

a ochrany osobných údajov spracovávaných po-

skytovateľom.

17.6. V rámci plnenia podľa týchto VPN Dodávateľ ďalej:

• nesmie v žiadnej forme spracúvať osobné údaje, 

ktoré sú spracúvané poskytovateľom, najmä ich 

nesmie poskytnúť tretej osobe, uverejniť ich ale-

bo inak ich využiť pre vlastné potreby prijímateľa 

alebo pre potreby tretej osoby, ak nie je v týchto 

VPN stanovené inak;

• nesmie vynášať z priestorov poskytovateľa aké-

koľvek elektronické alebo fyzické nosiče infor-

mácií, ktoré obsahujú, alebo by mohli obsahovať 

osobné údaje bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu poskytovateľa;

• bez predchádzajúceho písomného súhlasu po-

skytovateľa nesmie vyhotovovať akékoľvek kópie 

záznamov obsahujúcich osobné údaje spracová-

vané poskytovateľom;

• sa zaväzuje bezodkladne vrátiť poskytovateľovi 

všetky záznamy, ako aj elektronické alebo fyzické 

nosiče informácií obsahujúce osobné údaje spra-

cované poskytovateľom; v  prípade, že niektorý 

záznam alebo elektronický alebo fyzický nosič in-

formácií obsahujúci osobné údaje je potrebný pre 

riadnu spoluprácu v súlade s  týmito VPN, bude 

prijímateľ povinný vrátiť takýto záznam alebo no-

sič bezodkladne po ukončení prác.

17.7. Vyššie uvedené povinnosti sa primerane vzťahujú aj 

na dôverné informácie tvoriace obchodné tajomstvo, 

ako aj telekomunikačné tajomstvo podľa príslušných 

ustanovení slovenského zákona o  elektronických 

komunikáciách. Dodávateľ záväzne vyhlasuje, že 

bol oboznámený s  internými predpismi spoločnosti 

ORANGE týkajúcimi sa ochrany a bezpečnosti dô-

verných informácií.

17.8. Dodávateľ berie na vedomie, že v prípade porušenia 

záväzku mlčanlivosti podľa tohto článku bude povin-

ný nahradiť ORANGE škodu podľa § 17 a nasl. a § 

271 Obchodného zákonníka.

17.9. Ustanovenia tohto článku VPN ostávajú v platnosti aj 

po dodaní Predmetov Dodávky po dobu piatich (5) 

rokov.

17.10. Dodávateľ resp. ním poverené osoby majú za-

kázané akokoľvek zneužiť prístup do  priestorov 

ORANGE, akokoľvek zneužiť prístup k informáciám 

a/alebo informácie, s ktorými prídu pri poskytovaní 

plnenia podľa týchto VPN do styku. Dodávateľ zod-
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povedá za porušenie ustanovení tohto bodu v pl-

nom rozsahu.

17.11. Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať povinnosti a pra-

vidlá informačnej bezpečnosti ORANGE pre tretie 

strany uvedené na  https://www.orange.sk/onas/

tlacove-centrum/vseobecne-podmienky-pre-doda-

vatelov#sk (Poučenie o zásadách informačnej bez-

pečnosti pre tretie strany). Dodávateľ je ďalej povinný 

zabezpečiť, aby všetky osoby vykonávajúce plnenie 

podľa týchto VPN v mene Dodávateľa boli o týchto 

povinnostiach a pravidlách v rozsahu uvedenej pro-

cedúry náležite poučení a zabezpečí, aby tieto osoby 

toto poučenie potvrdili svojim podpisom na prehlá-

sení, ktorého vzor je uvedený na  poslednej strane 

Poučenia o  zásadách informačnej bezpečnosti pre 

tretie strany.

18. Používanie loga, obchodného mena 
alebo ochrannej známky ORANGE 

Dodávateľ nesmie používať alebo využívať obchodné meno, 

ochrannú známku alebo logo spoločnosti ORANGE akým-

koľvek spôsobom alebo v  akejkoľvek forme, bez pred-

chádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti ORANGE. 

Dodávateľ sa zároveň zaväzuje neumiestňovať do Predme-

tov Dodávky žiadnu referenciu na  seba (priznanú a/alebo 

skrytú), ako dodávateľa Predmetov Dodávky podľa týchto 

VPN. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, žiadne z usta-

novení týchto VPN neznamená, že Dodávateľ nadobúda 

právo k  akémukoľvek duševnému vlastníctvu spoločnosti 

ORANGE alebo iné práva, ktoré spoločnosť ORANGE vyko-

náva alebo na požívanie ktorých bola spoločnosti ORANGE 

udelená licencia.

19. Rôzne ustanovenia 

19.1. Dodávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu spoločnosti ORANGE postúpiť 

žiadne zo svojich práv a/alebo povinností z Objed-

návky.

20. Audit

20.1. Spoločnosť ORANGE má právo kedykoľvek, či už 

prostredníctvom interných alebo externých audíto-

rov, vykonať kontrolu, či Dodávateľ plní svoje záväzky 

vyplývajúce z Objednávky v súlade s týmito VPN. 

20.2. Dodávateľ sa zaväzuje umožniť prístup audítorov 

do priestorov Dodávateľa a jeho subdodávateľov po-

čas pracovných dní. Audítori sú povinní dodržiavať 

interné hygienické a bezpečnostné predpisy platné 

v týchto priestoroch.

20.3. Počas týchto auditov sa Dodávateľ zaväzuje v  pl-

nej miere spolupracovať s  audítormi spoločnosti 

ORANGE a predovšetkým dať im k dispozícii všetky 

veci potrebné pre uskutočňovanie auditu.

20.4. Pokiaľ zistenia auditu odhalia porušenie povinnos-

tí Dodávateľa, spoločnosť ORANGE sa bude môcť 

rozhodnúť, či požiada Dodávateľa o  uskutočnenie 

nápravných opatrení, alebo od Objednávky odstúpi. 

Tieto nápravné opatrenia budú prezentované spo-

ločnosti ORANGE za účelom ich schválenia. Ak ne-

budú nápravné opatrenia schválené spoločnosťou 

ORANGE, spoločnosť ORANGE má právo od  Ob-

jednávky odstúpiť. 

21. Požiadavky systému kvality 

21.1. Dodávateľ sa zaväzuje udržiavať alebo zaviesť certi-

fi káciu (ISO 9001 alebo jej ekvivalent) pre Objednáv-

ku.

21.2. V  prípade, ak Dodávateľ nezíska takéto certifi káty 

tretích osôb, zaväzuje sa preukázať, že u neho exis-

tujú také systémy riadenia kvality, ktoré postačujú 

na splnenie zmluvných povinností Dodávateľa. 

21.3. Dodávateľ sa zaväzuje preukázať ich použitie 

na všetky Predmety Dodávky.

21.4. Pokiaľ u  Dodávateľa nebudú existovať takéto sys-

témy riadenia kvality, zaväzuje sa preukázať, že je 

schopný splniť zmluvné povinnosti pri plnení Objed-

návky.

22. Všeobecné ustanovenia

22.1. Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky povinnos-

ti vyplývajúce z  dokumentov, nachádzajúcich sa 

na nasledovnom linku https://www.orange.sk/onas/

tlacove-centrum/vseobecne-podmienky-pre-do-

davatelov#sk s  názvom Korporátna zodpovednosť 

a Súlad, BOZP a OPP 3 a Environmentálne ustanove-

nia, ako aj na linku http://www.fournisseurs.orange.

com/documents/10155/0/Supplier+code+of+con-

duct+2017+v2/b6a3ccdd-67b3-41c2-bbf3-cb63a-

0bbef6c s názvom Supplier Code of Conduct (ďalej 

len „Povinnosti“). Dokumenty, na ktoré tento článok 

VPN odkazuje sa považujú za neoddeliteľnú súčasť 

VPN. Dodávateľ týmto vyhlasuje, že si je plne vedo-

mý všetkých Povinností a zaväzuje sa ich dodržiavať. 

Keďže znenie Povinností sa môže kedykoľvek me-

niť na  základe jednostranného uváženia ORANGE, 

Dodávateľ je povinný neustále dodržiavať aktuálne 

znenie Povinností (Dodávateľ je povinný sledovať ne-

ustále aktuálne znenie Povinností). Dodávateľ berie 

na  vedomie, že pojem „Zmluva“ alebo „Contract“ 

v Povinnostiach znamená tieto VPN. Porušenie aké-

hokoľvek ustanovenia Povinností Dodávateľom bude 

považované za podstatné porušenie VPN.

22.2. Dodávateľ prehlasuje, že v plnom rozsahu dodržiava 

a  zabezpečuje dodržiavanie všetkých aplikovateľ-

ných pracovnoprávnych predpisov v oblasti nelegál-

neho zamestnávania (ďalej aj ako „pracovnoprávne 
predpisy“), a to predovšetkým zákona č. 311/2001 

Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov 

a zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegál-

nom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v  znení neskorších predpisov. Dodávateľ 

vyhlasuje, že si je plne vedomý všetkých povinností, 

ktoré pre neho z pracovnoprávnych predpisov vyplý-

vajú a zaväzuje sa ich dodržiavať počas celej doby 

dodávania Predmetov Dodávky podľa týchto VPN. 

Dodávateľ sa zaväzuje najmä zamestnávať zamest-

nancov legálne a neporušovať tak zákaz nelegálne-

ho zamestnávania, upravený v  pracovnoprávnych 

predpisoch. V prípade, ak sa ktorékoľvek z prehláse-

ní Dodávateľa podľa tohto bodu VPN ukáže ako ne-

pravdivé, a spoločnosti ORANGE bude kontrolným 
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orgánom v  súlade s  ust. § 7b zákona č. 82/2005 

Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní 

a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v  zne-

ní neskorších predpisov uložená sankcia z dôvodu 

prijatia práce alebo služby prostredníctvom Dodáva-

teľom nelegálne zamestnávaných osôb, vzniká spo-

ločnosti ORANGE (i) právo na zmluvnú pokutu voči 

Dodávateľovi vo výške sankcie, uloženej kontrolným 

orgánom spoločnosti ORANGE a  (ii) na odstúpenie 

od  individuálnej Objednávky. Spoločnosť ORANGE 

je oprávnená si predmetnú pokutu voči Dodávateľo-

vi uplatniť aj opakovane. Zmluvná pokuta je splatná 

do 30 dní po doručení výzvy na jej úhradu Dodáva-

teľovi. Zaplatením akejkoľvek zmluvnej pokuty Dodá-

vateľom nie je dotknutý nárok spoločnosti ORANGE 

na  náhradu škody od  Dodávateľa, t.j. spoločnosť 

ORANGE má v každom prípade nárok na náhradu 

škody od Dodávateľa v plnom rozsahu.

22.3. Dodávateľ berie na vedomie, že spoločnosť ORANGE 

neposkytuje Dodávateľovi žiadne výhradné právo ani 

exkluzivitu na dodávanie Predmetov Dodávky. Spo-

ločnosť ORANGE má právo zasielať Žiadosti o po-

nuku a Objednávky na Predmety Dodávky akejkoľ-

vek tretej strane podľa jej výberu, pričom pri výbere 

konkrétneho dodávateľa má právo zaslať Žiadosť 

o  ponuku na  Predmety Dodávky viacerým subjek-

tom a vybrať si najvýhodnejšiu Ponuku, prípadne ne-

vybrať ani jednu.

22.4. Akékoľvek písomnosti zasielané spoločnosťou 

ORANGE podľa týchto VPN sa považujú za doruče-

né ich odoslaním od spoločnosti ORANGE. Spoloč-

nosť ORANGE nie je povinná skúmať, či skutočne 

nastali účinky doručenia Dodávateľovi a  lehoty pre 

Dodávateľa vyplývajúce z týchto VPN plynú od mo-

mentu odoslania dokumentu zo strany spoločnosti 

ORANGE. Dodávateľ sa zaväzuje bezodkladne ka-

ždú prijatú požiadavku/Žiadosť o ponuku/Objednáv-

ku/atď. potvrdiť.

22.5. V  prípade nákupu výrobkov, ktorých vlastnosti sú 

uvádzané v  karte bezpečnostných údajov, je Do-

dávateľ povinný túto kartu doručiť v štátnom jazyku 

spolu s výrobkom v zmysle právnych predpisov plat-

ných v SR a EÚ. Dodávateľ určených výrobkov pod-

liehajúcich regulovanej oblasti (výrobky podliehajúce 

posúdeniu zhody vlastností s technickými požiadav-

kami na výrobky a technickými predpismi spôsobom, 

ktorý zodpovedá určeným postupom posudzovania 

zhody) je povinný spolu s určeným výrobkom dodať 

ES vyhlásenie o zhode alebo EÚ vyhlásenie o zhode 

a prípadné ostatné potrebné predpísané dokumenty 

preukazujúce zhodu výrobku.

23. Dohoda o poverení sprostredkovateľa 
spracovaním osobných údajov

23.1. ORANGE (pre účely tohto článku ako „Prevádz-
kovateľ“) a  Dodávateľ (pre účely tohto článku ako 

„Sprostredkovateľ“) sa v  súlade s  §8 zákona č. 

122/2013 Z. z o ochrane osobných údajov (pre úče-

ly tohto článku ako „Zákon“) dohodli na tomto po-

verení Sprostredkovateľa, pre účely spracovávanie 

osobných údajov v mene Prevádzkovateľa (ďalej len 

„poverenie“):

23.2. Prevádzkovateľ poveruje Sprostredkovateľa spra-

covaním osobných údajov svojich zákazníkov, za-

mestnancov a  predajcov Prevádzkovateľa (ďalej 

len „dotknuté osoby“) za podmienok stanovených 

v  tomto poverení, vo VPN a  v  Zákone. Sprostred-

kovateľ bude na základe tohto poverenia spracúvať 

osobné údaje dotknutých osôb za účelom dodania 

Predmetov Dodávky podľa týchto VPN.

23.3. Na účel podľa bodu 23.2 týchto VPN je Sprostred-

kovateľ oprávnený spracúvať údaje dotknutých osôb 

predovšetkým v nasledovnom rozsahu:

a. Meno a priezvisko,

b. Telefónne číslo a

c. adresa.

23.4. Prevádzkovateľ sprístupní osobné údaje dotknutých 

osôb Sprostredkovateľovi zo svojho informačné-

ho systému v  štruktúre a  spôsobom dohodnutým 

vo VPN alebo na základe VPN. V prípade prenosu 

osobných údajov do informačných systémov Spros-

tredkovateľa je nevyhnutné osobné údaje primera-

ne chrániť adekvátnymi technickými prostriedkami, 

napr. šifrovaním komunikačného kanála alebo šifro-

vaním samotných prenášaných dát – SSL, IP SEC, 

sFTP, šifrovanie súborov na verejný kľúč prijímateľa, 

napr. PGP, X.509 a pod.

23.5. Sprostredkovateľ je oprávnený vykonávať s osobný-

mi údajmi iba také spracovateľské úkony, ktoré vedú 

k  dosiahnutiu účelu spracúvania, predovšetkým je 

oprávnený osobné údaje:

a. získavať, alebo ich aktualizovať,

b. dočasne zaznamenávať a ukladať,

c. prehliadať, vyhľadávať, kombinovať, upravovať, 

opravovať, aktualizovať a  inak využívať na dosi-

ahnutie účelu, 

d. vrátiť Prevádzkovateľovi a  zlikvidovať ich kópiu, 

ak bol dosiahnutý účel ich spracúvania podľa 

VPN a tohto poverenia a tomu nebráni iná zákon-

ná povinnosť tieto údaje uchovávať a spracúvať 

Sprostredkovateľom po dlhšiu dobu, ako je doba 

nevyhnutná na dosiahnutie účelu spracúvania.

23.6.  Sprostredkovateľ sa zaväzuje v súvislosti s plnením 

svojich povinností a úloh vyplývajúcich z VPN a tohto 

poverenia postupovať pri spracúvaní osobných úda-

jov s vynaložením primeranej odbornej starostlivosti 

a  na  základe interných predpisov Prevádzkovateľa 

v  oblasti spracúvania a  ochrany osobných údajov, 

s ktorými bol oboznámený, ako aj na základe poky-

nov Prevádzkovateľa. 

23.7. Sprostredkovateľ je oprávnený začať spracúvať 

osobné údaje na základe tohto poverenia dňom po-

tvrdenia Objednávky podľa bodu 4.4 týchto VPN. 

Sprostredkovateľ je povinný najneskôr pri prvom 

kontakte s dotknutými osobami im oznámiť, že bol 

Prevádzkovateľom poverený na  spracúvanie osob-

ných údajov v  mene Prevádzkovateľa za  účelom 

uvedeným v tomto poverení. 

23.8. Sprostredkovateľ je povinný vykonať všetky vhodné 

a  primerané technické, organizačné a  personálne 

opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných úda-

jov, ktoré spracúva na základe tohto poverenia, pred 

ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neo-

právneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím 

alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek neprí-
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pustnými spôsobmi spracúvania. Tieto bezpečnost-

né opatrenia je Sprostredkovateľ povinný popísať vo 

forme bezpečnostného projektu alebo bezpečnost-

ných smerníc v súlade s §19 a §20 Zákona, ako aj 

§76 ods. 7 Zákona. Prevádzkovateľ má právo ke-

dykoľvek požadovať od  Sprostredkovateľa dôkazy 

o tom, že uvedené bezpečnostné opatrenia Spros-

tredkovateľ vykonal a  priebežne ich počas doby 

spracúvania osobných údajov udržiava alebo vyko-

náva. V prípade, ak Sprostredkovateľ nie je schopný 

hodnoverne preukázať výkon uvedených bezpeč-

nostných opatrení a to ani do 30 dní po doručení pí-

somnej výzvy Prevádzkovateľa, má Prevádzkovateľ 

právo vykonať v  priestoroch alebo v  informačných 

systémoch Sprostredkovateľa bezpečnostný audit, 

alebo Sprostredkovateľovi nariadiť vykonanie nezá-

vislého externého bezpečnostného auditu, ktorého 

účelom je zistenie existencie a efektívnosti bezpeč-

nostných opatrení podľa tohto poverenia. Náklady 

na vykonanie auditu znáša Sprostredkovateľ. Spros-

tredkovateľ je povinný poskytnúť audítorom Prevá-

dzkovateľa príp. externým audítorom povereným 

vykonaním bezpečnostného auditu podľa predchá-

dzajúcej vety nevyhnutnú súčinnosť, najmä umožniť 

im v primeranom rozsahu a čase vstup do priestorov 

alebo prístup do informačných systémov Sprostred-

kovateľa. Audítori Prevádzkovateľa sú povinní pri 

výkone auditu postupovať tak, aby nedošlo k ohro-

zeniu alebo prerušeniu prevádzky Sprostredkova-

teľa alebo jeho informačného systému, alebo k  inej 

škode.

23.9. Sprostredkovateľ sa ďalej zaväzuje, že: 

(i) bude spracúvať iba tie osobné údaje, ktoré svo-

jím rozsahom a obsahom odpovedajú účelu ich 

spracovania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnu-

tie,

(ii) zabezpečí, aby zhromaždené osobné údaje boli 

spracované vo forme umožňujúcej identifi káciu 

dotknutej osoby po dobu nie dlhšiu ako je nevy-

hnutné na dosiahnutie účelu ich spracovania,

(iii) nevykoná cezhraničný prenos osobných údajov, 

pokiaľ sa tak písomne nedohodne s  Prevádz-

kovateľom, alebo pokiaľ Prevádzkovateľ na ce-

zhraničný prenos osobných údaje nedá písomný 

súhlas alebo pokyn,

(iv) najneskôr pred začatím spracúvania osobných 

údajov poverí dohľadom nad spracúvaním 

a ochranou osobných údajov vo svojej spoloč-

nosti zodpovednú osobu, ak je tak povinný uro-

biť podľa ustanovení §23 Zákona, prípadne §76 

ods. 4 Zákona,

(v) všetky oprávnené osoby, prostredníctvom kto-

rých spracúva osobné údaje na  základe tohto 

poverenia, a ktoré v jeho priestoroch alebo infor-

mačných systémoch budú prichádzať do styku 

s osobnými údajmi, poučí o ich povinnostiach pri 

spracúvaní a  ochrane osobných údajov podľa 

Zákona, predovšetkým o povinnosti mlčanlivosti 

podľa §22 Zákona, 

(vi) osobné údaje vráti Prevádzkovateľovi a akékoľ-

vek ich kópie bezpečne zlikviduje, ak bol dosi-

ahnutý účel ich spracúvania podľa VPN a tohto 

poverenia a nebráni tomu iná zákonná povinnosť 

tieto údaje uchovávať a spracúvať Sprostredko-

vateľom po dlhšiu dobu, ako je doba nevyhnut-

ná na dosiahnutie účelu spracúvania podľa tohto 

poverenia, 

(vii) spracovávať osobné údaje bude spôsobom, 

ktorý neodporuje všeobecne záväzným právnym 

predpisom, dobrým mravom a ani ich neobchá-

dza.

23.10. Sprostredkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivo-

sť o osobných údajoch, spracovávaných na základe 

tohto poverenia a to i po ukončení ich spracováva-

nia. Touto povinnosťou sú v rovnakom rozsahu via-

zané aj osoby, ktoré vykonávajú spracúvanie osob-

ných údajov u Sprostredkovateľa na  základe tohto 

poverenia, alebo ktoré inak prídu alebo môžu prísť 

u  Sprostredkovateľa do  styku s  osobnými údajmi 

(hoci aj náhodne).

23.11. Prevádzkovateľ súhlasí s tým, aby Sprostredkovateľ 

vykonal niektoré spracovateľské úkony s osobnými 

údajmi nevyhnutnými na  plnenie VPN prostredníc-

tvom tretej strany, s ktorou na tento účel Sprostred-

kovateľ uzatvoril písomnú zmluvu (tzv. subdodáva-

teľ). Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť, aby 

subdodávateľ a  jeho zamestnanci postupovali pri 

spracúvaní osobných údajov v  súlade s  týmto po-

verením, ako aj s príslušnými ustanoveniami Záko-

na, osobitne aby dodržiavali povinnosť mlčanlivosti. 

Za ochranu osobných údajov počas ich spracúvania 

subdodávateľom zodpovedá Sprostredkovateľ.

23.12. Sprostredkovateľ je povinný dodržiavať a plniť usta-

novenia §8 ods. 6, §15 až §18 a §28 až §32 Zákona 

pokiaľ sa tak s prevádzkovateľom dohodne v tomto 

poverení alebo VPN alebo pokiaľ sú v tomto pove-

rení alebo vo VPN dohodnuté také plnenia (činnosti), 

ktorá majú za následok splnenie uvedených povin-

ností Sprostredkovateľom.

23.13. Porušenie akéhokoľvek ustanovenia tohto poverenia 

Sprostredkovateľom sa považuje za podstatné po-

rušenie VPN. 

23.14. V  prípade, ak konaním/nekonaním Sprostredkova-

teľa vznikne Prevádzkovateľovi akákoľvek škoda, 

je Sprostredkovateľ povinný nahradiť Prevádzkova-

teľovi túto škodu v plnom rozsahu (vrátane sankcií 

a  pokút udelených orgánmi dozoru Prevádzkova-

teľovi).

23.15. Vlastníkom osobných údajov dotknutých osôb Pre-

vádzkovateľa je Prevádzkovateľ.

23.16. Prevádzkovateľ prehlasuje že pri výbere Sprostred-

kovateľa postupoval v súlade s §8 ods. 2 Zákona.

23.17. Poverenie zaniká riadnym dodaním Predmetov 

Dodávky v  súlade s  týmito VPN, okrem povinností 

ochrany osobných údajov, ktoré ešte neboli vrátené 

Prevádzkovateľovi alebo preukázateľne bezpečne 

zlikvidované.

24. Vulnerability management (zodpovednosť 
za odstraňovanie bezpečnostnej zraniteľnosti)

24.1. Defi nícia pojmov:

 Pre účely tohto článku VPN budú mať defi nované 

pojmy nasledovný význam:

 Bezpečnostná zraniteľnosť – bezpečnostná zra-

niteľnosť priamo alebo nepriamo spôsobená alebo 
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vnesená do  fyzických priestorov alebo logického 

(ITN) prostredia rozhodnutím, konaním alebo plne-

ním Dodávateľa. Bezpečnostnou zraniteľnosťou sa 

pre účely nižšie uvedených ustanovení rozumie taká 

bezpečnostná chyba, nedostatok alebo nepoža-

dovaná funkcionalita Predmetov Dodávky, prípad-

ne nesúlad plnení Dodávateľa s  týmito VPN, ktorá 

môže vystaviť informačné aktíva a zdroje ORANGE 

(predovšetkým, avšak nie výlučne osobné údaje, du-

ševné vlastníctvo a iný hmotný či nehmotný majetok 

ORANGE) bezpečnostnej hrozbe s  rizikom priamej 

alebo nepriamej majetkovej škody, prípadne s  ri-

zikom priamej alebo nepriamej nemajetkovej ujmy 

ORANGE. 

 ORANGE infraštruktúra – je softvérové alebo har-

dvérové vybavenie, ktoré Dodávateľ využíva na plne-

nie týchto VPN, pričom toto vybavenie je vo vlastníc-

tve, nájme, správe alebo v akomkoľvek inom užívaní 

spoločnosťou ORANGE.

 Vlastný kód Dodávateľa – programátorský kód, 

ktorý vytvoril Dodávateľ svojimi vlastnými silami, ale-

bo Dodávateľom modifi kovaný kód získaný od tretej 

osoby.

24.2. Software a/alebo hardware zvolený Dodávateľom

 Dodávateľ sa zaväzuje, že pri plnení podľa týchto 

VPN si zvolí výlučne taký software a/alebo hardware, 

ktorý nemá žiadne známe bezpečnostné zraniteľ-

nosti. V prípade, ak sa počas plnenia podľa týchto 

VPN, o  Dodávateľom vybranom software a/alebo 

hardware, stane verejne známe alebo Dodávateľovi 

známe, že obsahuje bezpečnostnú zraniteľnosť, táto 

bezpečnostná zraniteľnosť bude upravená/oprave-

ná/budú prijaté maximálne možné opatrenia na zní-

ženie rizika zneužitia bezpečnostnej zraniteľnosti, 

na  vlastné náklady Dodávateľa, a  to bezodkladne 

po  zverejnení informácie, že existuje bezpečnost-

ná zraniteľnosť/po zistení Dodávateľa, že existuje 

bezpečnostná zraniteľnosť. Povinnosť minimalizo-

vať riziko bezpečnostnej zraniteľnosti sa vzťahuje aj 

na software a/alebo hardware tretích strán, kde sa 

nepredpokladá aktívna súčinnosť tretej strany. Do-

dávateľ okamžite na existenciu bezpečnostnej zra-

niteľnosti upozorní zodpovednú osobu v spoločnosti 

ORANGE. Povinnosť Dodávateľa stanovená v tomto 

bode VPN bude Dodávateľom vykonávaná kedy-

koľvek počas plnenia podľa týchto VPN bez ohľadu 

na trvanie akejkoľvek záručnej doby poskytnutej Do-

dávateľom spoločnosti ORANGE. Ustanovenia tohto 

bodu sa budú vzťahovať na akýkoľvek software a/

alebo hardware zvolený alebo vytvorený Dodáva-

teľom (napríklad software alebo hardware tretích 

strán, vlastný kód Dodávateľa a  pod.). Dodávateľ 

sa zároveň zaväzuje, že počas plnenia podľa týchto 

VPN bude dodržiavať verejne dostupné bezpečnost-

né odporúčania takzvané „Best practices“ vzťahujú-

ce sa na software a/alebo hardware a bezpečnostné 

požiadavky stanovené spoločnosťou ORANGE. 

24.3. Konfi gurácia ORANGE infraštruktúry

 Ak software a/alebo hardware Dodávateľa využí-

va na  svoju funkcionalitu akúkoľvek infraštruktúru 

spoločnosti ORANGE (napr. databázu, webserver 

a pod.), Dodávateľ je povinný dodať všetku potreb-

nú bezpečnostnú konfi guráciu tejto infraštruktúry 

tak, aby bola zabezpečená jej maximálna bezpeč-

nosť. Ak spoločnosť ORANGE nakonfi guruje túto 

infraštruktúru iným spôsobom, ako odporúča Dodá-

vateľ, bude rozdielnosť písomne analyzovaná a po-

písaná obomi stranami. V prípade, ak bude počas 

plnenia podľa týchto VPN konfi gurácia infraštruktúry 

spoločnosti ORANGE obsahovať bezpečnostnú zra-

niteľnosť, Dodávateľ je povinný kedykoľvek znemož-

niť zneužitie bezpečnostnej zraniteľnosti konfi gurácie 

infraštruktúry spoločnosti ORANGE, a to bez ohľadu 

na trvanie záručnej doby vzťahujúcej sa na software 

a/alebo hardware dodaný Dodávateľom spoločnosti 

ORANGE na  základe týchto VPN. Predchádzajúca 

veta nebude aplikovaná na zdokumentované výnim-

ky analyzované a popísané v súlade s týmto bodom 

VPN.

24.4. V prípade, ak Dodávateľ na základe týchto VPN po-

skytuje podporu a/alebo údržbu produktu a/alebo 

služby, ktoré sú predmetom dodania podľa týchto 

VPN, zaväzuje sa Dodávateľ, že v  prípade, ak sa 

počas plnenia podľa týchto VPN o akomkoľvek pro-

dukte a/alebo službe, ktoré sú Predmetom Dodávky, 

stane verejne známym alebo Dodávateľovi známe, 

že obsahujú bezpečnostnú zraniteľnosť, takáto bez-

pečnostná zraniteľnosť musí byť upravená/oprave-

ná/budú prijaté maximálne možné opatrenia na zní-

ženie rizika zneužitia bezpečnostnej zraniteľnosti. 

Dodávateľ okamžite na  existenciu bezpečnostnej 

zraniteľnosti upozorní zodpovednú osobu v spoloč-

nosti ORANGE. Povinnosť Dodávateľa stanovená 

v tomto bode bude Dodávateľom vykonávaná ked-

ykoľvek počas celej doby plnenia podľa týchto VPN 

bez ohľadu na trvanie záručnej doby poskytnutej Do-

dávateľom spoločnosti ORANGE.

24.5. V  prípade, ak Dodávateľ nebude riadne plniť jeho 

povinnosti stanovené v tomto článku VPN do 2 me-

siacov od zverejnenia informácie alebo od oznáme-

nia informácie Dodávateľovi o bezpečnostnej zrani-

teľnosti software a/alebo hardware a/alebo produktu 

a/alebo služby, ktoré sú Predmetom Dodávky podľa 

týchto VPN tak, ako je popísane v tomto článku VPN, 

spoločnosť ORANGE je oprávnená žiadať od Dodá-

vateľa zmluvnú pokutu vo výške 50 000 EUR za ka-

ždé jednotlivé porušenie niektorej z týchto povinností 

Dodávateľom. Tým nie je dotknutý nárok ORANGE 

na  náhradu škody od  Dodávateľa, t.j. ORANGE je 

oprávnený žiadať od Dodávateľa v každom prípade 

náhradu škody v plnom rozsahu. Zmluvná pokuta je 

splatná do 30 dní odo dňa doručenia výzvy na zapla-

tenie zmluvnej pokuty Dodávateľovi.

24.6. Dodávateľ je povinný počas plnenia podľa týchto 

VPN konať tak, aby sa počet bezpečnostných zra-

niteľnosti software a/alebo hardware a/alebo pro-

duktu a/alebo služby, ktoré sú Predmetom Dodávky 

podľa týchto VPN kontinuálne znižoval. ORANGE 

je oprávnený sám, alebo prostredníctvom ním jed-

nostranne zvolenej tretej strany, kedykoľvek počas 

plnenia podľa týchto VPN vykonať bezpečnostný au-

dit software a/alebo hardware a/alebo produktu a/

alebo služby, ktoré sú Predmetom Dodávky podľa 

týchto VPN. V prípade ak sa počet bezpečnostných 
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zraniteľností od  predchádzajúceho bezpečnost-

ného auditu (medzi bezpečnostnými auditmi musí 

uplynúť minimálne 3 mesiace) nezníži resp. sa zvýši, 

ORANGE je oprávnený žiadať od Dodávateľa zmluv-

nú pokutu vo výške 50 000 EUR za každé jednotlivé 

porušenie povinnosti stanovenej v tomto bode VPN. 

Tým nie je dotknutý nárok ORANGE na náhradu ško-

dy od Dodávateľa, t.j. ORANGE je oprávnený žiadať 

od  Dodávateľa v  každom prípade náhradu škody 

v plnom rozsahu. Zmluvná pokuta je splatná do 30 

dní odo dňa doručenia výzvy na zaplatenie zmluvnej 

pokuty Dodávateľovi.

24.7. Ak porušením zmluvnej povinnosti Dodávateľa uve-

denej v  tomto článku VPN dôjde k  akémukoľvek 

ohrozeniu alebo porušeniu ochrany osobných úda-

jov, má ORANGE právo oznámiť toto ohrozenie ale-

bo porušenie príslušnému orgánu verejnej správy, 

ktorý vykonáva dohľad nad ochranou a spracúvaním 

osobných údajov.

24.8. Povinnosťami Dodávateľa podľa tohto článku VPN 

nie sú dotknuté povinnosti týkajúce sa informačnej 

bezpečnosti pre tretie strany stanovené v  týchto 

VPN.

25. Odvolanie a odstúpenie od Objednávky 

25.1. Objednávku, ktorá nie je v  zmysle bodu 4.5 tých-

to VPN Dodávateľom akceptovaná, je spoločnosť 

ORANGE oprávnená odvolať.

25.2. Spoločnosť ORANGE je oprávnená odstúpiť od jed-

notlivej Objednávky (i) v prípade uvedenom v týchto 

VPN, (ii) v prípadoch uvedených v Obchodnom zá-

konníku a (iii) v prípade, ak Dodávateľ úspešne ne-

odstráni nedostatok Predmetu Dodávky spočívajúci 

v rozpore Predmetu Dodávky s požiadavkami týchto 

VPN, príslušnej Žiadosti o  ponuku/Ponuky/Objed-

návky, a to ani do lehoty primeranej povahe daného 

Predmetu Dodávky uvedenej vo výzve spoločnosti 

ORANGE na odstránenie nedostatku.

25.3. Odstúpenie od  Objednávky nadobúda účinnosť 

dňom písomného doručenia odstúpenia od Objed-

návky Dodávateľovi. Odstúpením od Objednávky sa 

záväzok, ktorý vznikol na základe akceptovanej Ob-

jednávky, ruší od  počiatku a  spoločnosť ORANGE 

a  Dodávateľ sú si povinné navzájom vrátiť to, čo 

na  jej základe od  druhej zmluvnej strany dostali, 

najmä spoločnosť ORANGE je povinná vrátiť Dodá-

vateľovi Predmety Dodávky a Dodávateľ je povinný 

vrátiť spoločnosti ORANGE uhradenú časť Zmluvnej 

Ceny, ak si spoločnosť ORANGE vyslovene nevym-

ieni inak. 

25.4. Spoločnosť ORANGE má právo odstúpiť od Objed-

návky, ako celku, ako aj od jej časti.

25.5. V prípade zániku Objednávky z akéhokoľvek dôvodu 

sa Dodávateľ zaväzuje bezodplatne poskytnúť spo-

ločnosti ORANGE všetky potrebné informácie, ktoré 

sú nevyhnutné na  to, aby Predmet Dodávky moh-

la plniť poprípade prevziať tretia strana (a  to najmä 

ale nie výlučne zoznam hardvérových a softvérových 

komponentov, dát a databáz, popis architektúry rie-

šení, zdrojové kódy a príslušnú dokumentáciu, ad-

ministrátorskú dokumentáciu popisujúcu inštaláciu, 

správu a troubleshooting príslušných komponentov, 

technickú dokumentáciu popisujúcu bloky zdrojo-

vých kódov, ich funkcionalitu a závislosti, dohľadovú 

dokumentáciu popisujúcu dohľadové mechanizmy, 

formáty logov, popis bežiacich procesov, špecifi ká-

ciu a dokumentáciu použitých existujúcich rozhraní, 

popis spôsobu autentifi kácie a autorizácie, defi níciu 

rolí používateľov, zoznam subdodávateľov, a pod.). 

Takéto poskytnutie informácií tretej strane sa ne-

považuje za porušenie Zmluvy o mlčanlivosti podľa 

týchto VPN. V prípade, že spoločnosť ORANGE o to 

požiada, sa Dodávateľ zaväzuje bezodplatne po-

skytnúť spoločnosti ORANGE (prípadne tretej strane 

určenej spoločnosťou ORANGE) školenie v rozsahu 

maximálne 2 pracovných dní, ktorého predmetom 

bude odovzdávanie Predmetov Dodávky.

26. Právne predpisy, rozhodcovská doložka 

26.1. Tieto VPN a  Objednávka sa spravujú slovenským 

právnym poriadkom (najmä zákonom č. 513/1991 

Zb. Obchodný zákonník). Akékoľvek spory vzniknu-

té z týchto VPN a Objednávky, vrátane sporov o ich 

platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred 

príslušným všeobecným súdom Slovenskej republiky. 

26.2. Zmeny Objednávky sú záväzné len ak majú formu 

novej Objednávky. 

26.3. Akceptáciou Objednávky podľa bodu 4.5 týchto 

VPN Dodávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito 

VPN a súhlasí s ich podmienkami.

27. Platnosť a účinnosť VPN

27.1. Tieto VPN sú platné a účinné od 1. mája 2018.

27.2. Objednávky vystavené spoločnosťou ORANGE pred 

1. májom 2018, ako aj nároky z  nich plynúce sa 

spravujú VPN, účinnými pred 1. májom 2018, kto-

ré sú zverejnené na stránke https://www.orange.sk/

onas/tlacove-centrum/vseobecne-podmienky-pre-

-dodavatelov.
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