
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202025114_Z
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Bratislavský samosprávny kraj
Sídlo: Sabinovská 16, 82005 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36063606
DIČ: 2021608369
IČ DPH: nie je platca
Bankové spojenie: IBAN: SK9281800000007000487455
Telefón: +421248264314

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: XEVOS Solutions s.r.o.
Sídlo: 28. října 1584/281, 70900 Ostrava, Česká republika
IČO: 27831345
DIČ: CZ27831345
IČ DPH: 27831345
Telefón: +420591140315

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Predĺženie platnosti licencií Office 365 E1 a Microsoft Office 365 E3 
Kľúčové slová: Softvérový balík, Office 365 E1, Microsoft Office 365 E3,  PowerPoint, OneNote, 

Outlook,Word, Excel,
CPV: 48920000-3 - Softvérový balík na automatizáciu kancelárskych prác; 48310000-4 - 

Softvérový balík na vytváranie dokumentov; 64216110-7 - Služby elektronickej výmeny 
údajov; 72500000-0 - Služby súvisiace s počítačmi; 72511000-0 - Softvérové služby na 
správu sietí; 72611000-6 - Technické počítačové podporné služby; 72222300-0 - Služby 
informačných technológií; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Microsoft  365 E3 (M365 E3)

2. Office 365 E1 (O365 E1)

Položka č. 1: Microsoft  365 E3 (M365 E3)

Funkcia

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávateľa predĺženia prístupu k existujúcim online službám Microsoft 365 E3 (M365 
E3) pre 260 existujúcich prístupov verejného obstarávateľa pre verejnú správu (cenová hladina D) od dodávateľa 
registrovaného ako partnera alebo predajcu produktov spoločnosti Microsoft po dobu 12 mesiacov. Variantné riešenie sa 
nepripúšťa. Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa dodať požadované predĺženie prístupu k existujúcim online službám 
Microsoft 365 E3 (M365 E3) existujúcich prístupov verejného obstarávateľa po dobu 12 mesiacov.

Verejný obstarávateľ̌ pre zabezpečenie výkonu odborných, administratívnych a organizačných prác súvisiacich s plnením úloh 
využíva platformu Microsoft 365 E3 (M365 E3). Pre zabezpečenie správneho fungovania je potrebné zabezpečiť služby Office 
365 a ich obnovenie.

Zabezpečenie plnej funkcionality aktuálneho prevádzkového prostredia Microsoft Office 365 aj po predlžení platností licencií.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Microsoft  365 E3 (M365 E3) ks 260
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Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Technický názov produktu/služby Microsoft 365 E3 (M365 E3)

Kategória Licencia určená pre verejnú správu

Variantné riešenie Sa nepripúšťa

Záruka Na zabezpečenie prístupu počas doby 12 mesiacov

Doba platnosti licencií 12 mesiacov

Položka č. 2: Office 365 E1 (O365 E1)

Funkcia

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávateľa predĺženia prístupu k existujúcim online službám Office 365 E1 (O365 E1) 
pre 70 existujúcich prístupov verejného obstarávateľa pre verejnú správu (cenová hladina D) od dodávateľa registrovaného 
ako partnera alebo predajcu produktov spoločnosti Microsoft po dobu 12 mesiacov. Variantné riešenie sa nepripúšťa. 
Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa dodať požadované predĺženie prístupu k existujúcim online službám Office 365 E1 
(O365 E1) existujúcich prístupov verejného obstarávateľa po dobu 12 mesiacov.

Verejný obstarávateľ̌ pre zabezpečenie výkonu odborných, administratívnych a organizačných prác súvisiacich s plnením úloh 
využíva platformu Office 365 E1 (O365 E1). Pre zabezpečenie správneho fungovania je potrebné zabezpečiť služby Office 
365 a ich obnovenie.

Zabezpečenie plnej funkcionality aktuálneho prevádzkového prostredia Microsoft Office 365 aj po predlžení platností licencií.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Office 365 E1 (O365 E1) ks 160

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Technický názov produktu/služby Office 365 E1 (O365 E1)

Kategória Licencia určená pre verejnú správu

Variantné riešenie Sa nepripúšťa

Záruka Na zabezpečenie prístupu počas doby 12 mesiacov

Doba platnosti licencií 12 mesiacov

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Verejný obstarávateľ požaduje nový, doposiaľ nepoužitý licenčný softvér.

Verejný obstarávateľ požaduje od dodaváteľa zabezpečiť telefonický a e-mailový kontakt pre zabezpečenie technickej 
podpory.

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí 
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou 
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy

Prevzatie predmetu zmluvy bude potvrdené oboma zmluvnými stranami formou preberacích protokolov vystavených 
dodávateľom.

Preberací protokol musí obsahovať:

Preberací protokol k zmluve č. ............., číslo preberacieho protokolu, názov tovaru alebo služby, zoznam úkonov vykonaných 
pri plnení predmetu zmluvy, objednávateľ preberá/nepreberá zariadenie *, s výhradami/bez výhrad *, popis výhrad 
objednávateľa a termín odstránenia výhrad, * nevhodné prečiarknite, V Bratislave, dátum, Meno a priezvisko osoby oprávnenej
konať vo veciach plnenia zmluvy za dodávateľa,

meno a priezvisko osoby oprávnenej konať vo veciach plnenia zmluvy za objednávateľa, podpis osoby oprávnenej konať vo 
veciach zmluvy za dodávateľa a podpis osoby oprávnenej konať vo veciach zmluvy za objednávateľa.
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Ak objednávateľ vyznačí na preberacom protokole výhrady, dodávateľ ich v stanovenom termíne odstráni a následne po 
odstránení výhrad bude vypracovaný nový preberací protokol.

Celkovým protokolárnym prevzatím predmetu zmluvy sa rozumie podpísanie posledného preberacieho protokolu bez výhrad 
objednávateľa.

Dodávateľ vystaví objednávateľovi faktúru po celkovom protokolárnom prevzatí predmetu zmluvy

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov a a musí byť v súlade s platnými obchodnými podmienkami elektronického trhoviska.

Faktúra bude vystavená s termínom splatnosti 30 dní.

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Dodávateľ je povinný dodať predmet plnenia  do 16.10 2020 (účinnosť licencií), t. j. do uvedeného času preukáže predĺženie 
licencií v stanovenom počte a uvedie nový dátum ich platnosti.

Ponuka musí zohľadňovať̌ náklady na aktualizáciu licencií užívateľského prostredia pre užívateľov služieb a 
administrátorského prostredia na správu služieb. Verejný obstarávateľ požaduje aktualizáciu licencií bez negatívneho dopadu 
na plynulosť funkčnej služby.

Dodavateľ je zodpovedný v plnom rozsahu za akúkoľvek škodu vrátane skutočnej škody, ušlého zisku a iných priamo alebo 
nepriamo súvisiacich škôd, ktoré vzniknú v dôsledku porušenia akýchkoľvek jeho záväzkov zo Zmluvy, právnych predpisov 
alebo iných pravidiel, ktoré sú pre neho záväzné.

Nedodržanie uvedených osobitných požiadaviek na plnenie bude objednávateľ považovať za závažné porušenie zmluvných 
podmienok zákazky. Nedodržaním uvedených osobitných požiadaviek na plnenie objednávateľ zákazku neprijme a odstúpi od 
zmluvy.

Zmluvná pokuta za nedodržanie uvedených osobitných požiadaviek na plnenie, neposkytnutie služby podľa popisu uvedenom 
v objednávkovom formulári je 10% z  hodnoty zákazky splatná do 10 pracovných dní na účet verejného obstarávateľa uvedený
v Zmluve.

Zmluvné strany vyhlasujú, že za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje dodanie plnenia s vadami, omeškanie s 
riadnym dodaním predmetu plnenia a predloženie prospektu plnenia, v ktorom ktorákoľvek hodnota akéhokoľvek parametra 
plnenia bude rozporná s požiadavkami špecifikácie podľa tejto zmluvy, nesplnenie ktorejkoľvek časti osobitných požiadaviek 
na plnenie.

Úspešný uchádzač je zodpovedný v plnom rozsahu za akúkoľvek škodu vrátane skutočnej škody, ušlého zisku a iných priamo 
alebo nepriamo súvisiacich škôd, ktoré vzniknú v dôsledku porušenia akýchkoľvek jeho záväzkov zo Zmluvy, právnych 
predpisov alebo iných pravidiel, ktoré sú pre neho záväzné.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava II
Obec:
Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

16.10.2020 00:01:00 - 15.10.2021 23:59:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celkom
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

Strana 3 z 4 



IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 72 166,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 86 600,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronického trhoviska  uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach,  po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 13.10.2020 14:46:01

Objednávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
XEVOS Solutions s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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