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Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci
(ďalej len ako „dodatok“)
medzi
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
sídlo:
Primaciálne námestie č. 1,81499 Bratislava
IČO:
00 603 481
zastúpenie:
Ing. Tatiana Kratochvilová, prvý námestník primátora v zmysle Podpisového poriadku účinného ku
dňu podpisu tohto dodatku
(ďalej len ako „Hlavné mesto“)

Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: CLO a.s.
sídlo:
Ivanská cesta 22,821 04 Bratislava
IČO:
00 681 300
zastúpenie:

Ing. Mgr. Ivan Sokáč, PhD., MBA - Predseda predstavenstva
Ing. Andrej Rutkovský - člen predstavenstva

(ďalej len ako „CLO a.s.)
(Hlavné mesto a OLO a.s. spolu ďalej len ako „zmluvné strany“ alebo samostatne aj ako „zmluvná strana“)
Preambula
Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.1.2020 Zmluvu o spolupráci (ďalej len ako „zmluva“), predmetom ktorej je poskytnutie
OLO a.s. služby garantovaného pripojenia do optickej metropolitnej siete (ďalej len ako „služby“) Hlavným mestom.
Vzhľadom na skutočnosť, že sa zmluvné strany dohodil na rozšírení predmetu poskytovaných služieb o navýšenie
zdrojov pre virtuálne servery OLO a.s., v súlade s ustanovením článku VI bodu 3 zmluvy sa zmluvné strany dohodli na
zmene zmluvy prostredníctvom tohto dodatku.
Článok I
Predmet dodatku
1.

Predmetom tohto dodatku je zmena zmluvy nasledovne:
a)

Zmluvné strany sa dohodli, že v Prílohe č. 1 zmluvy - Cloudové a IT služby poskytované sekciou
Informatiky a dátovej politiky sa časti Manažérske zhrnutie, Popis ponúkaného riešenia nahrádzajú v celosti
nasledujúcim znením:
Manažérske zhrnutie
Na základe požiadavky manažéra pre koordináciu 17spoločnosti OLO pána Ing. Ota Voženílka na potrebu zabezpečenia
serverovej platformy pozostávajúcej z 14-tlch virtuálnych serverov, s dostupnými nasledujúcimi zdrojmi: 66 virtuálnych
OPU 336 GB RAM a 9 ,1 T B diskového priestoru. Súčasťou služby bude 10 ks licencii Windows server 2019.
Súčasťou potreby spoločnosti OLO je aj zabezpečenie pripojenia mestskej spaľovne do metropolitnej optickej siete.
Súčasťou potreby spoločnosti OLO je zabezpečenie backup pripojenia šidla OLO do metropolitnej optickej siete.
Popis ponúkaného riešenia
Spomínané kapacity vie poskytnúť magistrát hlavného mesta na HCI platforme Vmware. Ponúkaná platforma je pre
každý server pripojená do CORE 40Gbps linkami a diskový priestor je tvorený iba Flash/SSD diskami čo ponúka značný
lOPS výkon. Alokovaný výkon pre OLO bude 14 virtuálnych serverov tvorený zdrojmi na úrovni 66 virtuálnych CPU 336
GB RAM a 9,1 TB diskového priestoru zloženého z SSD/Flash diskov minimálnej RAID konfigurácii 5.
Službu by magistrát hlavného mesta odovzdal na úrovni admin prístupov do virtuálnych serverov.
Celá HCI platforma beži v dátovom centre s dostupnosťou 99.998%, chladením, batériami a generátorom ei. energie.

Služba pripojenia centrály OLO do metropolitnej optickej siete do pozostáva z dvoch IG ig liniek s internetom
odovzdaných na 2 kusoch Fortigate firewaiioch v priestoroch OLO.

do priestorov dátového centra a tým by prepojil centrálu OLO s lokalitou mestskej spaľovne. Jedná sa o pripojenie bez
redundancie.
Službu backup pripojenia sídla OLO do metropolitnej optickej siete Magistrát vykoná použitím rádiového prepojenia cez
Magistrát do priestorov dátového centra. Jedná sa o backup pripojenie optického pripojenia.
Článok II
Záverečné ustanovenia
1.

Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré týmto dodatkom nie sú dotknuté, zostávajú nezmenené a platia v pôvodnom
zneni a rozsahu.

2.

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ust. § 47 a ods. 1 zákona č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonnik v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k Informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode Informácií).

3.

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

4.

Tento dodatok sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch každý s právnou silou originálu, pričom 2 (dva) rovnopisy
obdrži Hlavné mesto a 2 (dva) rovnopisy obdrži OLO a.s..

5.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sl tento dodatok prečítali a jeho obsahu porozumeli, a že vyjadruje ich skutočnú,
vážnu a slobodnú vôľu vyjadrenú bez omylu, na znak čoho ho vlastnoručne podpísali.

V Bratislave, dňa

2 O, 04, 2022

Hlavné mesto SR Bratislava

' Bratislave, dňa .....?..íl;...

OLO a.s.

Ing. Tatiana Kratochvilová

Ing. Mgr. Ivan Sokáč, PhD., MBA

prvý n ám estn ík p rim áto ra

predseda predstavenstva

V Bratislave, dňa
OLO a.s.

Ing. Andrej RujUbv^
člen p re d s ta v itv a m

O

