Referenčná ponuka na širokopásmový prístup na úrovni Ethernet
Príloha č. 1 listu č. 58132/2018

Príloha 18 - Plán implementácie rovnocennosti vstupov pre
NGA služby
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1. Parametre súčasných procesov objednávania a poskytovania
veľkoobchodných vstupov
Alternatívny operátor (AO) zadáva objednávky cez rozhranie Partner Gateway, ktoré je dostupné na
https://partner.gateway.t-com.sk/. Každý AO má vytvorený prístup na základe mena a hesla. Objednávky
vkladá vo formáte xml súboru a rovnakým spôsobom sú mu zasielaná aj notifikácie jednotlivých aktivít.
Aktualizovaný popis rozhrania Partner Gateway je dostupný na zabezpečenom úložisku SFTP a obsahuje
popis všetkých scenárov, potrebných pre zriadenie, migráciu, zmenu a zrušenie prístupu. Popis rozhrania sa
aktualizuje pri každej zmene referenčnej ponuky, pri ktorej dochádza k zmene produktov alebo podmienok
poskytovania produktov.
Aktivita na strane ISP

Aktivita na strane ST

Negatívne notifikácie

Upload súboru

Kontrola v GW

ZAMIETNUTIE ŢIADOSTI

Pozitívne notifikácie

Kontrola vo
vnútorných
systémoch ST

PRIJATIE ŢIADOSTI NA
SPRACOVANIE

Technické šetrenie

POZITÍVNE TECHNICKÉ
ŠETRENIE

Zriaďovanie sluţby

Vybavenie ţiadosti

VYBAVENIE ŢIADOSTI

Legenda:
Začiatok procesu
Koniec procesu

Po vložení objednávky vo formáte xml je táto požiadavka spracovaná v Partner Gateway. Po spracovaní je
vytvorená objednávka v CRM systéme Telekomu, ktorá je vybavená za rovnakých podmienok ako všetky
ostatné objednávky.
Popis činnosti
Prijatie objednávky
Akceptácia návrhu Zmluvy o prístupe
Zriadenie prístupu

Notifikácia Partner Gateway
Prijatie žiadosti na spracovanie
Pozitívne technické šetrenie
Vybavenie žiadosti

Počet pracovných dní
5
7
15

Od zadania objednávky do rozhrania Partner Gateway po zriadenie prístupu uplynie maximálne 27
pracovných dní.
Proces odstraňovania porúch prístupov metalickej a optickej siete je uvedený v procese, ktorý je dostupný
na zabezpečenom úložisku SFTP. AO má prístup k meraniu parametrov prístupov metalickej siete a cez
štruktúrované rozhranie zakladá poruchu do systémov Telekom. AO má všetky prostriedky, aby zabezpečil
rovnakú kvalitatívnu a časovú úroveň pre odstránenie porúch ako zabezpečuje Telekom pre zákazníkov
maloobchodnej vetvy pre hromadný trh.
strana 3 z 14
Dátum predloženia Úradu: 21. 11. 2018

Referenčná ponuka na širokopásmový prístup na úrovni Ethernet
Príloha č. 1 listu č. 58132/2018

2. Postupy a výsledky testov technickej replikovateľnosti pre nové
NGA sluţby uvádzané na trh a pre aktívne nevyuţívané NGA
sluţby ponúkané ST
Všetky služby poskytované AO v rámci referenčnej ponuky sú aktívne využívané a poskytované za
rovnakých technických a procesných podmienok, ako sú poskytované služby maloobchodnej vetvy pre
hromadný trh. V prípade zavádzania nových NGA služieb Telekom doplní túto prílohu o test ich technickej
replikovateľnosti.
Aktuálne sú poskytované služby maloobchodnej vetvy pre hromadný trh

Replikovateľnosť je zabezpečená poskytovaním veľkoobchodných služieb s rovnakými parametrami,
uvedenými v referenčnej ponuke vrátane doplnkových služieb zvýšeného upstreamu a downstreamu pri
vybraných službách:
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Parametre agregácia a FUP určuje AO, tzn. nie sú predmetom referenčnej ponuky.

3. Postup implementácie jednotlivých procesov
Procesy pre zriadenie, zmenu, migráciu, zrušenie a riešenie porúch sú aktívne aplikované a používané.
V prípade aktívne nevyužívaných služieb sú procesy navrhnuté tak, aby zodpovedali zaužívanému procesu
obdobných využívaných služieb.

4. Procesy kontroly dodrţiavania dohodnutých parametrov
Dohodnuté parametre jednotlivých procesov pre zriadenie, odmietnutie zriadenia, spoľahlivosť fungovania
služby, odstránenie porúch a ukončenie poskytovania služby sú sledované a kontrolované Telekomom
v rámci doplnkových služieb SLA Basic a SLA Premium.
„SLA Basic“ základná úroveň kvality poskytovaných služieb prístupu Metallic Partner, Optic Partner
a Internet Partner, ktorá je poskytovaná bezplatne ku každému zriadenému prístupu.
„SLA Premium“ spoplatnená vyššia úroveň kvality poskytovaných služieb prístupu Metallic Partner, Optic
Partner a Internet Partner, ktorá je poskytovaná za úhradu k zriadenému prístupu na základe objednávky
užívateľom.
„Doba zriadenia služby“ je sledovaný parameter SLA Basic a SLA Premium, počet dní od zadania
objednávky do systému až po úspešnú aktiváciu služby v priemere vzhľadom na celkový počet zriadení.
„Doba odmietnutia zriadenia služby“ je sledovaný parameter SLA Basic a SLA Premium, počet dní od
zadania objednávky do systému až po notifikáciu o odmietnutí zriadenia služby z dôvodov iných ako zo
strany užívateľa v priemere vzhľadom na celkový počet odmietnutí zriadenia (zrušenia objednávky).
„Spoľahlivosť fungovania služby v %“ je sledovaný parameter SLA Basic a SLA Premium, celkový počet
hodín fungovania služieb v sledovanom období (očistený o dobu porúch) v pomere k celkovému počtu hodín
v sledovanom období.
„Doba odstránenia poruchy“ je sledovaný parameter SLA Basic a SLA Premium, celkový počet hodín trvania
porúch služieb v pomere k celkovému počtu porúch v sledovanom období.
„Doba ukončenia poskytovania služby“ je sledovaný parameter SLA Basic a SLA Premium, t. j. počet dní od
zadania požiadavky do systému až po úspešné zrušenie služby v priemere vzhľadom na celkový počet
ukončení.
Doplnková služba SLA Basic je poskytovaná ku každému prístupu v hodnotách :
Sledovaný parameter
Doba zriadenia služby
Doba odmietnutia zriadenia služby
Spoľahlivosť fungovania služby v %

Sledovaná hodnota
30 kalendárnych dní
30 kalendárnych dní
80 % (celkový počet hodín fungovania služieb v
sledovanom období (očistený o dobu porúch) v pomere
k celkovému počtu hodín v sledovanom období.
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Doba odstránenia poruchy
Doba ukončenia poskytovania služby

120 hodín
65 kalendárnych dní

Doplnková služba SLA Premium je poskytovaná k prístupu, ku ktorému ju AO objednal, v hodnotách :
Sledovaný parameter
Doba zriadenia služby
Doba odmietnutia zriadenia služby
Spoľahlivosť fungovania služby v %
Doba odstránenia poruchy
Doba ukončenia poskytovania služby

Sledovaná hodnota
15 kalendárnych dní
15 kalendárnych dní
95 % (celkový počet hodín fungovania služieb v
sledovanom období (očistený o dobu porúch) v pomere
k celkovému počtu hodín v sledovanom období.
72 hodín
62 kalendárnych dní

Telekom zabezpečí vyhodnotenie nedodržania garantovaných hodnôt všetkých poskytovaných SLA ku
koncu fakturačného obdobia, ktoré nasleduje po Sledovanom období. „Sledované obdobie“ je obdobie od
prvého po posledný deň v kalendárnom mesiaci vrátane. „Zaznamenaná hodnota“ je hodnota, ktorá je
nameraná (vypočítaná) v informačných systémoch Telekomu.
„Porucha“ je taký stav, ktorý znemožňuje riadne užívanie služby Metallic Partner, Optic Partner a Internet
Partner v rozsahu a kvalite stanovenej v technických podmienkach a podľa jej technických parametrov. Na
obnovenie bezporuchového prevádzkového stavu je nutné vykonať opravný technický zásah alebo iné
prevádzkové opatrenie.
Medzi Poruchy nepatrí :
a) prerušenie z dôvodu plánovaných prác,
b) dočasné prerušenie poskytovania služby Metallic Partner na žiadosť užívateľa,
c) prerušenie spôsobené Užívateľom,
d) prerušenie z dôvodu nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí (vis maior).
Do doby opravy sa nezapočítava doba počas, ktorej Užívateľ nezabezpečil (neumožnil) prístup k
zariadeniam, alebo infraštruktúre v jeho priestoroch.
Plánované práce sú plánované prerušenia poskytovania služby Metallic Partner, Optic Partner a Internet
Partner alebo plánované práce a preventívne merania, ktoré môžu viesť k prerušeniu poskytovania služby
Metallic Partner, Optic Partner a Internet Partner zo strany Telekomu.
Operátor servisného strediska Telekomu bude informovať kontaktnú osobu Užívateľa o plánovaných
prácach doručením formuláru Plánované práce e-mailom alebo faxom najmenej 5 pracovných dní pred ich
uskutočnením. Informácia bude obsahovať:
a) dátum a čas začatia a ukončenia vykonania plánovaných prác,
b) zoznam lokalít v ktorých je služba Metallic Partner, Optic Partner a Internet Partner
poskytovaná,
c) dôvod vykonania plánovaných prác.
Telekom bude plánovať dobu na vykonávanie plánovaných prác tak, aby dopad na prerušenie poskytovania
služby Metallic Partner, Optic Partner a Internet Partner bol pre Užívateľa čo najmenší. V prípade, že
uvedený termín vykonania plánovaných prác Užívateľovi nevyhovuje, môže Užívateľ požadovať preloženie
plánovaných prác na iný termín a Telekom je povinný možnosť presunutia termínu preveriť.
Prerušenie spôsobené Užívateľom je najmä prerušenie:
a) spôsobené nevhodným používaním zariadení Telekomu zo strany Užívateľa alebo ich odpojením,
b) spôsobené poruchou na vnútornom vedení Užívateľa, resp. na vedení tretej strany alebo na
Užívateľovom zariadení, resp. zariadení tretej strany, ktoré nie sú vo vlastníctve Telekomu.
„Pozastavenie poruchy“ je neposkytnutie súčinnosti zo strany Užívateľa pri odstraňovaní poruchy ako napr.
(neumožnenie vstupu do budovy).
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Telekom nezodpovedá za neposkytnutie, oneskorenie alebo prerušenie poskytovania služby Metallic
Partner, Optic Partner a Internet Partner, ak bolo spôsobené nepredvídateľnými a neodvrátiteľnými
udalosťami (vis major). Takými sú najmä: živelné pohromy, požiare, epidémie, havárie, nepredvídateľné a
neobvyklé výpadky energií, administratívne obmedzenia a iné úkony miestnej štátnej správy, vlády alebo
iných príslušných orgánov, branná pohotovosť štátu, občianske nepokoje, sabotáže, štrajky ako aj iné
zásahy osobitnej intenzity, ak sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov Slovenskej republiky.

5. Lehoty, postupy a kompenzácie za nesplnenie dohodnutých
parametrov jednotlivých procesov
Telekom zodpovedá v rozsahu podľa tejto referenčnej ponuky za dodržanie hodnôt garantovaných
parametrov SLA. Pri nedodržaní hodnôt garantovaných parametrov SLA, je Telekom povinný poskytnúť
Užívateľovi primeranú kompenzáciu podľa tohto bodu.
Každá kompenzácia za nedodržanie hodnôt garantovaných parametrov SLA podľa tejto Prílohy bude
uplatňovaná vždy s ohľadom na príslušný prístup Metallic Partner, Optic Partner a Internet Partner, na ktorý
sa vzťahuje SLA a za Sledované obdobie alebo jeho časť, ak sa SLA aplikuje len počas pomernej časti
Sledovaného obdobia. Kompenzácia pre daňové a účtovné účely má charakter zníženia ceny poskytovanej
služby.
Telekom na základe zaznamenaných hodnôt vypočíta výšku kompenzácie v € bez DPH za nedodržanie
hodnôt garantovaných parametrov.
V prípade nedodržania SLA Basic prekročením niektorého sledovaného parametra SLA Basic v sledovanom
období bude užívateľovi poskytnutá kompenzácia vo výške uhradeného mesačného poplatku za
poskytovanie služby, pri ktorej došlo k nedodržaniu parametrov SLA.
V prípade nedodržania SLA Premium prekročením niektorého sledovaného parametra SLA Premium
v sledovanom období bude užívateľovi poskytnutá kompenzácia vo výške uhradeného mesačného poplatku
za poskytovanie služby, pri ktorej došlo k nedodržaniu parametrov SLA.
V prípade, že dôjde k nedodržaniu SLA prekročením niektorého sledovaného parametra v dvoch po sebe
nasledujúcich obdobiach, pôjde o závažné porušenie SLA a užívateľovi bude poskytnutá kompenzácia za
druhé sledované obdobie vo výške mesačného poplatku za poskytovanie služby a zároveň bude
užívateľovi poskytnutá náhrada vo výške 15% mesačného poplatku.
Kompenzácia za nedodržanie garantovaných hodnôt parametrov SLA bude poskytnutá na základe
dobropisu, ktorý bude vyhotovený v mesiaci nasledujúcom po fakturačnom období, v ktorom bolo
nedodržanie garantovaných hodnôt vyhodnotené zo strany Telekomu.

6. Postupy a výsledky testov ekonomickej replikovateľnosti
Obsahom tohto bodu sú postupy a výsledky testov ekonomickej replikovateľnosti maloobchodných služieb
širokopásmového prístupu k internetu na základe veľkoobchodných vstupov zabezpečovaných na trhu 3b)
na národnej ethernetovej úrovni, t. j. na základe veľkoobchodného širokopásmového prístupu
prostredníctvom technológie xDSL a FTTx.
Testy sú vykonávané osobitne pre samostatný prístup k internetu a pre prístup k internetu poskytovaný v
balíčkoch pre všetky technológie xDSL (bez VDSL), VDSL a FTTx (bez VDSL) agregovane na základe
princípu rovnako efektívneho podniku (ďalej len „EEO“, t. j. Equally Efficient Operator):
•
•
•

pre celé portfólio maloobchodných služieb spoločnosti ST, a.s.,
pre maloobchodnú službu spoločnosti ST, a.s., ktorá bola najvyužívanejšou službou,
pre maloobchodnú službu spoločnosti ST, a.s. s výhodnejším pomerom ceny a kvality v porovnaní s
najvyužívanejšou maloobchodnou službou.
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6.1

Postupy testov ekonomickej replikovateľnosti

Pri teste ekonomickej replikovateľnosti sa vychádza z údajov za posledných 6 mesiacov, za ktoré sú údaje
dostupné. Spracovanie údajov, vypracovanie testu ekonomickej replikovateľnosti a zverejnenie výsledkov
testu sa zrealizuje do dvoch nasledujúcich mesiacov (viď obrázok č. 1).

Obrázok č. 1: Posuvné časové okná tzv. „sliding windows“
Pri výpočte ekonomickej replikovateľnosti sa vychádza z princípu EEO tak, aby rozpätie medzi
maloobchodnou cenou (MoC) a veľkoobchodnou cenou (VoC3b)) služby bolo dostatočné na to, aby pokrylo
všetky nevyhnutne potrebné náklady podniku vynaložené na poskytovanie služby svojim koncovým
zákazníkom a jeho primeraný zisk.
Maloobchodná služba širokopásmového prístupu je ekonomicky replikovateľná využitím prislúchajúcej
veľkoobchodnej služby širokopásmového prístupu na národnej ethernetovej úrovni vtedy, ak platí:

MoC≥VoC(3b)+MoN+primeraný zisk
kde:

MoC -

maloobchodná cena/výnos významného podniku za zriadenie a poskytovanie jedného
širokopásmového prístupu v prepočte na jeden prístup pre koncového užívateľa; do
maloobchodnej ceny služby vstupujú ceny všetkých súčastí konkrétnej maloobchodnej
služby (prepočítané na jeden prístup pre jedného koncového užívateľa), napr. ceny
zariadení pre danú službu, inštalácie, pravidelné mesačné platby a iné. Vo výslednej
cene sú zároveň zahrnuté aj všetky poskytnuté zľavy a tiež cenové či necenové výhody.

VoC(3b) -

veľkoobchodná cena významného podniku za zriadenie a poskytovanie
širokopásmového prístupu na národnej ethernetovej úrovni, vrátane ceny za zriadenie a
poskytovanie prístupu do dátovej siete, v prepočte na jeden prístup koncového užívateľa,

strana 8 z 14
Dátum predloženia Úradu: 21. 11. 2018

Referenčná ponuka na širokopásmový prístup na úrovni Ethernet
Príloha č. 1 listu č. 58132/2018

MoN -

ostatné náklady EEO pri poskytovaní služby širokopásmového prístupu koncovému
užívateľovi v prepočte na jeden prístup koncového užívateľa, ktoré nie sú súčasťou
VoC(3b) a sú nevyhnutné a odôvodnené pre poskytovanie maloobchodnej služby
širokopásmového prístupu,

primeraný zisk - súčin vloženého kapitálu jednotlivých oprávnených nákladových položiek a percentuálnej
hodnoty WACC.
Všetky platby sú vo výpočte ekonomickej replikovateľnosti zohľadnené a prepočítané na základe priemernej
doby životnosti zákazníka.
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6.2

Výsledky testov ekonomickej replikovateľnosti

Samostatný prístup k internetu
Celé portfólio služieb na maloobchodnom trhu širokopásmového prístupu
Samostatný prístup k internetu na úrovni celého portfólia služieb na maloobchodnom trhu širokopásmového
prístupu je ekonomicky replikovateľný.

Najvyužívanejšia služba na maloobchodnom trhu širokopásmového prístupu
Samostatný prístup k internetu na úrovni najvyužívanejšej služby na maloobchodnom trhu širokopásmového
prístupu je ekonomicky replikovateľný.

Maloobchodná služba s výhodnejším pomerom ceny a kvality v porovnaní s
najvyužívanejšou maloobchodnou službou
Najvyužívanejšia služba na maloobchodnom trhu samostatného širokopásmového prístupu má zároveň aj
najvýhodnejší pomer ceny a kvality. Táto služba je podľa predchádzajúceho bodu ekonomicky
replikovateľná.

Prístup k internetu poskytovaný v balíčkoch
Celé portfólio služieb na maloobchodnom trhu širokopásmového prístupu
Prístup k internetu poskytovaný v balíčkoch na úrovni celého portfólia služieb na maloobchodnom trhu
širokopásmového prístupu je ekonomicky replikovateľný.

Najvyužívanejšia služba na maloobchodnom trhu širokopásmového prístupu
Prístup k internetu poskytovaný v balíčkoch na úrovni najvyužívanejšej služby na maloobchodnom trhu
širokopásmového prístupu je ekonomicky replikovateľný.

Maloobchodná služba s výhodnejším pomerom ceny a kvality v porovnaní s
najvyužívanejšou maloobchodnou službou
Najvyužívanejšia služba na maloobchodnom trhu širokopásmového prístupu poskytovaného v balíčkoch má
zároveň aj najvýhodnejší pomer ceny a kvality. Táto služba je podľa predchádzajúceho bodu ekonomicky
replikovateľná.
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