
Zmluva o dielo č. Z202120021_Z
uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Sociálna poisťovňa
Sídlo: 29. augusta 8 - 10, 81363 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30807484
DIČ: 2020592332
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK40 8180 0000 0070 0016 4314
Telefón: +421 90617 1034

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: BNK Solution s.r.o.
Sídlo: Sedličná 155, 91311 Trenčianske Stankovce, Slovenská republika
IČO: 52581357
DIČ: 2121075462
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK81 1100 0000 0029 4307 4979
Telefón: 0917237988

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Service Desk a ITIL
Kľúčové slová: Service Desk ITIL
CPV: 48627000-9 - Softvérový balík pre operačné systémy pracujúce v reálnom čase; 

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Technická špecifikácia

Funkcia

1.  Kvantifikovateľné technické vlastnosti

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Softvérová licencia riešenia vrátane jednoročnej (12 
mesiacov) údržby a podpory ks 50

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2. Nekvantifikovateľné technické vlastnosti

2.1 Požiadavky na riešenie Musí byť v súlade s ITIL fameworkom.

1. Možnosť výberu spôsobu dodania riešenia - 
štandardná inštalácia, virtuálne imidže alebo Software 
as a Service (SaaS), pričom všetky spôsoby poskytujú 
rovnakú funkcionalitu.

2. Musí poskytovať mobilnú aplikáciu pre iOS a Android.

3. Riešenie musí umožňovať definíciu užívateľských 
oprávnení pre možnosť oddelenia prístupu jednotlivých 
administrátorov k jednotlivým zariadeniam, ich skupinám
či sieťovým segmentom.
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4. Ľahko graficky konfigurovateľné formuláre pomocou 
drag & drop grafického administratívneho nástroja.

5. Ľahko graficky konfigurovateľné workflow procesy 
pomocou drag & drop grafického administratívneho 
nástroja.

6. Správa zamestnancov, priraďovanie pracovných úloh,
sledovanie vyťaženia jednotlivých zamestnancov a pod.

7. Plne integrovaný reporting, vrátane predpripravených 
reportov.

8. Workflow musí podporovať automatické smerovanie a
priradenie záznamov / úloh do jednej alebo viacerých 
skupín na podporu na základe služby, konfiguračnej 
položky, zákazníka a / alebo záznamu kategorizácie 
(napríklad dopad, naliehavosť, a tak ďalej). Pracovné 
postupy musia umožniť simultánne / paralelné 
vykonávanie úloh a schvaľovaní.

9. Integrované možnosti eskalácie a notifikácia. Vybraní 
užívatelia môžu byť notifikovaní v prípade dosiahnutia 
nastavených hodnôt, pričom tieto hodnoty musia byť 
jednoducho konfigurovateľné zo strany verejného 
obstarávateľa.Užívateľa je možné notifikovať, prípadne 
spúšťať automatické akcie (priradenie pracovnej úlohy 
inému pracovníkovi či inej skupine a podobne).

10. Musí umožňovať automatické zvýšenie priority alebo
dopadu problému v závislosti od počtu asociovaných 
incidentov alebo ovplyvnených používateľov.

11. Musí umožňovať automatickú eskaláciu problému a 
úloh v závislosti od definovaných časových prahových 
hodnôt.

12. Musí poskytovať možnosť pre vytváranie broadcast 
správ pre definovanú skupinu.

13. Systém umožňuje spúšťanie automatických akcií 
(napr. priradenie pracovnej úlohy inému pracovníkovi či 
inej skupine) podľa nastavených pravidiel, pričom tieto 
pravidlá musia byť jednoducho konfigurovateľné.

14. Možnosť sledovania finančných nákladov na všetky 
vykonávané práce (zmeny, úlohy a pod.) a sledovanie 
skutočných nákladov na prevádzku služieb.

15. Musí poskytovať podporu pre flexibilné pracovné 
časy, kalendáre a smeny. Musí podporovať dovolenky a 
štátne sviatky.

16. Znalostná databáza musí byť plne previazaná so 
service desk. Jej obsah by mal byť postupne napĺňaný 
riešiteľmi jednotlivých service request-ov alebo 
incidentov.

17. Samoobslužné rozhranie zobrazí príslušné majetky a
služby, ktoré súvisia s prihláseným užívateľom.

18. Hlavné menu aplikácie Service Desk môže byť 
prispôsobené jednotlivým užívateľom podľa ich potrieb.

19. Užívatelia budú môcť po prihlásení do aplikácie 
Service Desk zadávať nové požiadavky, sledovať ich 
stav, komunikovať s riešiteľmi, vyhľadávať v znalostnej 
databáze.

20. K zadávaniu požiadaviek bude možné využiť katalóg
servisných požiadaviek.

21. Riešenie umožní efektívnu správu celého životného 
cyklu IT majetku, vrátane softvéru.

22. Musí poskytovať možnosti pre vytváranie dotazníkov
a pre vyhodnocovanie týchto dotazníkov podľa 
používateľov, oddelení, zákazníkov, projektov alebo 
akéhokoľvek poľa v dotazníku.
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23. Riešenie obsahuje procesy, ktoré umožňujú riadenie 
a správu požiadaviek na zmeny (RFC - request for 
change) do IT prostredia od založenia požiadavky až po 
jeho implementáciu.

24. Riešenie podporuje dodávky IT služieb a kontroluje 
zmeny všetkých konfiguračných položiek v spravovanom
prostredí pomocou:• zabezpečenia štandardizovaných 
metód, procesov a procedúr použitých pre všetky zmeny
od požiadavky na zmeny až po post-implementačné 
review• zabezpečenia rýchleho a zodpovedajúceho 
spracovanie požiadaviek a zmien• minimalizácie dopadu
incidentov vzniknutých z dôvodu implementácie zmeny 
(pomocou ohodnocovanie dopadov zmien)• 
zabezpečenia ohodnotenia, schválenia, implementácie a
kontroly všetkých zmien riadeným spôsobom.

25. Riešenie zabezpečí identifikáciu, riadenie, údržbu a 
kontrolu konfiguračných položiek (configuration 
management) a ich vzťahov v logickom modeli 
infraštruktúry a služieb.

26. Riešenie poskytne podporu riadenia IT infraštruktúry 
pomocou identifikácie, registrácie, monitorovania a 
správy:• všetkých konfiguračných položiek IT 
infraštruktúry• všetkých konfigurácií, verzií a ich 
dokumentácie• všetkých zmien, chýb, dodržiavania SLA 
a histórie komponentov celkovo• vzťahov medzi 
komponentmi

27. Riešenie zaistí základ pre ostatné procesy ako je 
správa incidentov, problémov, zmien a vydaní (release) 
poskytovaním presných informácií o konfiguračných 
položkách a umožňuje:• plánovanie zmien a odhady 
budúceho stavu infraštruktúry• to, že sú zmeny a 
vydania správne ohodnotené, naplánované a úspešne 
implementované• riešiť incidenty a problémy v 
dohodnutých SLA• identifikovať náklady na jednotlivé 
služby

28. Riešenie pre plnú podporu procesov správy zmien a 
konfigurácií ponúkne ďalšie nástroje a pohľady, ako 
napríklad:• kalendárový pohľad na naplánované zmeny -
pohľad na implementačné úlohy v každom dni a ich 
konflikty• ohodnotenie dopadu zmien na IT prostredie - 
podpora procesu pre ohodnocovanie obchodného a 
technologického vplyvu plánovanej zmeny• zobrazenie 
konfliktov s oknami pre údržbu systémov - identifikácia 
úloh, ktoré boli naplánované mimo schválených časov

29. Riešenie umožní funkcionality eskalácií a notifikácií, 
ktoré zaisťujú upozornenie definovaných používateľov 
na nové úlohy, prekročenie SLA či podobné udalosti. 
Užívateľa je možné notifikovať, prípadne spúšťať 
automatické akcie (priradenie pracovnej úlohy inému 
pracovníkovi či inej skupine a podobne).

30. Riešenie poskytuje znalostnú databázu, ktorá je plne
previazaná so service deskom. Jej obsah bude postupne
napĺňaný riešiteľmi jednotlivých požiadaviek alebo 
incidentov. Každý záznam môže byť sprístupnený aj 
koncovým užívateľom, ktorí v tejto znalostnej databáze 
môžu vyhľadávať.

2.2 Technické vlastnosti

1. Riešenie musí poskytovať možnosť licencovania na 
autorizovaných (vymenovaných) aj concurent 
(zdieľaných) používateľov.

2. Podpora a údržba pre HW zariadenie a softvér musí 
zahŕňať upgrade a aktuálne opravné balíky (fix, patch).

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
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Vrátane dopravy na miesto plnenia

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

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia 
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy, ak nebol požadovaný ako 
vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky

Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych 
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 5 
pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky

I. CENA

1. Dodávateľ je povinný predložiť podrobnú Cenovú kalkuláciu do 2 pracovných dní od uzavretia zmluvy, v ktorej pre položku 
1. uvedenú v časti Funkčná a technická špecifikácia predmetu zákazky uvedie: jednotkovú cenu bez DPH, jednotkovú cenu s 
DPH, cenu spolu bez DPH, cenu spolu s DPH, cenu celkom bez DPH, cenu celkom s DPH. Celková cena za predmet 
zákazky/zmluvy v cenovej kalkulácii musí byť v súlade s celkovou cenou predmetu zmluvy, uvedenou v článku IV Zmluvy - 
Zmluvná cena.

2. Celková cena predmetu zmluvy a jednotkové ceny obsahujú všetky náklady dodávateľa spojené s plnením predmetu 
uvedeného v časti Funkčná a technická špecifikácia predmetu (dodávka, doprava, inštalácia, implementácia, servisná 
podpora) a tiež všetky dane, clá, poplatky, platby vyberané v rámci uplatňovania nesadzobných opatrení ustanovené 
osobitnými predpismi, ako aj iné náklady spojené s plnením zmluvy.

3. Dodávateľovi nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré si nezapočítal do ceny predmetu 
zákazky/zmluvy. Všetky ceny predložené dodávateľom zohľadňujú primerané, preukázateľné náklady a primeraný zisk.

4. Celková cena, ceny spolu a jednotkové ceny v cenovej kalkulácii budú zaokrúhlené maximálne na dve (2) desatinné miesta.

5. V prípade, ak dodávateľ ku dňu predkladanie ponúk nie je platcom DPH, avšak po uzatvorení zmluvy sa ním stane, nemá 
nárok na zvýšenie ceny za poskytovanie služieb o hodnotu DPH.

II. MIMORIADNE NÍZKA PONUKA

1. V prípade, ak cena dodávateľa bude neprimerane nízka vo vzťahu k tovaru alebo službe, resp. bude vykazovať znaky 
mimoriadne nízkej ponuky podľa § 53 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o verejnom obstarávaní), dodávateľ je povinný predložiť na 
požiadanie objednávateľa v lehote určenej objednávateľom doklady a vyjadrenie, ktorým preukáže v rozsahu § 53 zákona o 
verejnom obstarávaní reálnosť plnenia za zmluvnú cenu.

2. Ak dodávateľ v čase stanovenom objednávateľom nepredloží na základe písomnej výzvy doklady a vyjadrenia preukazujúce
reálnosť plnenia predmetu zákazky/zmluvy za cenu vykazujúce znaky neprimerane nízkej ceny, resp. mimoriadne nízkej 
ponuky, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvných podmienok a za dôvod na odstúpenie od zmluvy.

III. PLNENIE PREDMETU ZMLUVY

1. V prípade, ak cena dodávateľa bude neprimerane nízka vo vzťahu k tovaru alebo službe, resp. bude vykazovať znaky 
mimoriadne nízkej ponuky podľa § 53 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o verejnom obstarávaní), dodávateľ je povinný predložiť na 
požiadanie objednávateľa v lehote určenej objednávateľom doklady a vyjadrenie, ktorým preukáže v rozsahu § 53 zákona o 
verejnom obstarávaní reálnosť plnenia za zmluvnú cenu.

2. Ak dodávateľ v čase stanovenom objednávateľom nepredloží na základe písomnej výzvy doklady a vyjadrenia preukazujúce
reálnosť plnenia predmetu zákazky/zmluvy za cenu vykazujúce znaky neprimerane nízkej ceny, resp. mimoriadne nízkej 
ponuky, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvných podmienok a za dôvod na odstúpenie od zmluvy.

III. PLNENIE PREDMETU ZMLUVY

1. Dodávateľ sa zaväzuje do 2 pracovných dní od účinnosti zmluvy predložiť objednávateľovi kontaktné údaje osoby/osôb 
zodpovednej za riadne plnenie predmetu zmluvy v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail a zároveň predloží aj 
telefónne číslo a e-mailovú adresu na hlásenie záručných vád objednávateľom

2. Dodávateľ sa zaväzuje do 3 pracovných dní od účinnosti zmluvy predložiť na zverejnené kontaktné údaje Objednávateľa 
jeho návrh na plnenie predmetu zmluvy s uvedením technických parametrov, podrobnej konfigurácie a opisom splnenia 
jednotlivých požadovaných technických kritérií predmetu Zmluvy.

3. V prípade, že Dodávateľom navrhované riešenie nespĺňa požadované parametre, je Dodávateľ povinný do 3 pracovných 
dní nahradiť toto riešenie plnením plne zodpovedajúcim požiadavkám Objednávateľa.

4. Miestom plnenia je ústredie objednávateľa v Bratislave. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť dodávateľovi presné adresy 
plnenia s kontaktnými osobami v mieste plnenia a kontaktný e-mail, a to obratom, najneskôr však do 1 pracovného dňa od 
uzavretia zmluvy.

5. Lehota na dodanie predmetu zákazky uvedeného v bode 1. bude max. do 2 týždňov od účinnosti zmluvy.

6. Dodávateľ je povinný spresniť deň a hodinu dodania predmetu plnenia, resp. jeho časti telefonicky alebo e-mailom, 
minimálne dva dni pred dodaním predmetu zmluvy a tento termín musí písomne potvrdiť zodpovedný zástupca objednávateľa.
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7. Dodávateľ dodá tovar, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v Európskej únii a 
bude vyhovovať platným normám EÚ, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom. Dodávateľ je povinný na požiadanie 
objednávateľa preukázať uvedené certifikácie tovaru, ako aj všetky vlastnosti tovaru, ktoré sú vyžadované vo Funkčnej 
atechnickej špecifikácií predmetu zákazky/zmluvy. Rozbalený, použitý, či repasovaný tovar nebude akceptovaný. Požaduje sa 
dodávka nových zariadení od výrobcu (továrensky vyrobenú), zapečatenú ochrannými prvkami výrobcu t. j. krabica je

pokračovanie 7. prelepená originálnou neporušenou ochrannou páskou výrobcu. Dodávateľ do 3 dní od nadobudnutia 
účinnosti Zmluvy predloží doklad vystavený výrobcom alebo oficiálnym distribútorom výrobcu, že zariadenia, ktoré sú 
predmetom zmluvy pochádzajú z oficiálnej distribúcie určenej na predaj Slovenskej republike.

8. Dodávateľ do 3 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy preukáže, že disponuje vlastným systémom na nahlasovanie porúch 
v režime 24x7 a to minimálne telefonicky, e-mailom s centrálnou adresou monitorovanou počas poskytovania podpory, 
prípadne možnosťou integrácie na centrálny dispečing objednávateľa.

9. Súčasťou dodávky je doručenie predmetu plnenia na miesto plnenia, inštalačné a konfiguračné práce certifikovanými 
technickými pracovníkmi dodávateľa do produkčného prostredia.

IV. FAKTURÁCIA

1. Úhrada za predmet zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku bez poskytnutia zálohovej platby. 
Cena za skutočne dodaný/poskytnutý celý predmet plnenia bude uhradená jednorazovo na základe dodávateľom vyhotovenej 
a doručenej faktúry.

2. Dodávateľovi vznikne právo na vystavenie faktúry jednorazovo za predmet zmluvy podľa bodu 1. podpísaním preberacieho 
protokolu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Podpísaný a zmluvnými stranami odsúhlasený preberací protokol 
bude neoddeliteľnou prílohou faktúry.

3. Splatnosť faktúr je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa.

4. Dodávateľ sa zaväzuje poslať vyhotovenú faktúru listinne poštou a súčasne aj v textovo čitateľnom súbore vo formáte PDF 
elektronicky, na e-mailovú adresu objednávateľa, a to bezodkladne po jej vystavení. Dodávateľ vyhlasuje, že obsah faktúry 
poslanej poštou sa bude zhodovať s faktúrou poslanou v elektronickej podobe na e-mailovú adresu objednávateľa.

5. Miesto doručenia faktúry v listinnej forme je sídlo objednávateľa. E-mailovú adresu, na ktorú bude dodávateľ zasielať faktúry
elektronicky oznámi objednávateľ dodávateľovi obratom, najneskôr do 2 pracovných dní od uzavretia zmluvy.

6. Dodávateľom vystavená faktúra ako daňový doklad musí byť vyhotovená v súlade s ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, ak faktúra vystavená dodávateľom nebude obsahovať 
všetky zákonom stanovené náležitosti alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ má právo takúto 
faktúru vrátiť dodávateľovi na jej doplnenie, resp. opravu a dodávateľ je povinný podľa charakteru nedostatku vystaviť novú, 
opravenú, resp. doplnenú faktúru s novou lehotu splatnosti. Dodávateľ je zároveň povinný bezodkladne poslať opravenú

pokračovanie 6. alebo novú faktúru znovu aj v elektronickej podobe na e-mailovú adresu uvedenú objednávateľom v zmysle 
predošlého bodu.

7. 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 v tomto prípade 
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.

V. OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Objednávateľ upozorňuje, že dodávateľ musí byť v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní oprávnený 
dodávať tovar alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Objednávateľ na overenie splnenia podmienky 
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní použije údaje a výpis z registra právnických osôb, 
podnikateľov a orgánov verejnej moci podľa zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov 
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 52/2018Z.z. za predpokladu, že požadované údaje 
je možné

pokračovanie 1.  overiť v tomto registri. V prípade, ak v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci nie je 
možné preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní overiť, objednávateľ
požiada dodávateľa o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o 
verejnom obstarávaní v ním určenej lehote. V prípade, ak dodávateľ nie je oprávnený dodávať tovar, alebo poskytovať službu 
ktorý odpovedá predmetu zákazky, objednávateľ je oprávnený odstúpiť o zmluvy v zmysle obchodných podmienok

pokračovanie 1. elektronického trhoviska, 2. časť "Všeobecné zmluvné podmienky", Čl. XVIII "Ukončenie zmluvy", bod 18.2 
písm. a) a b). Objednávateľ zároveň upozorňuje dodávateľa, že v zmysle obchodných podmienok elektronického trhoviska, 1. 
časť "Trhový poriadok", Čl. IV "dodávateľ", bod 4, dodávateľ sa už samotnou registráciou do EKS zaväzuje akceptovať a 
dodržiavať obchodné podmienky elektronického trhoviska, vrátane povinnosti spĺňať všetky kvalifikačné, odborné, technické a 
akékoľvek iné predpoklady stanovené príslušnými právnymi predpismi vo vzťahu k plneniu, ktoré tvorí predmet zákazky.

2. V prípade, ak bude celková cena za predmet zmluvy prevyšujúca 100000 eur, je podmienkou nadobudnutia platnosti a 
účinnosti zmluvy zápis konečných užívateľov výhod dodávateľa v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o registri 
partnerov"). Ak v momente uzavretia zmluvy nemá dodávateľ v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných 
užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o registri partnerov, zmluva nadobudne účinnosť najskôr v deň

pokračovanie 2. zápisu dodávateľa do tohto registra /bod 4.4 VZP OPET/.
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3. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť ak v momente uzavretia zmluvy nemá dodávateľ v registri partnerov 
verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o registri partnerov a
k zápisu do tohto registra nedôjde ani do 30 dní od momentu uzavretia zmluvy /bod 18.2 písm. w) VZP OPET/.

4. Uchádzač môže ponúknuť i kompatibilné ekvivalenty, rešpektujúc záručné podmienky a plnú funkčnosť a nezmenené 
vlastnosti avšak plne kompatibilné so súčasne implementovanými technológiami z dôvodu ochrany už zrealizovanej investície.
Dodávateľ je povinný objednávateľovi riadne preukázať parametre ekvivalentného plnenia.

5. Funkčné, technické a výkonnostné požiadavky na predmet zákazky/zmluvy, ktoré sú uvedené vo Funkčnej a technickej 
špecifikácii predmetu zákazky/zmluvy sú považované za minimálne. Objednávateľ akceptuje aj také funkčné, technické a 
výkonnostné vlastnosti predmetu zákazky/zmluvy, ktorých vyjadrené kvantifikovateľné aj nekvantifikovateľné parametre 
budúvyššie (lepšie) ako sú objednávateľom uvedené požadované parametre funkčných, technických a výkonnostných 
vlastnostiach predmetu zákazky/zmluvy.

6. Porušenie ktorejkoľvek podmienky bude považované za podstatné porušenie Zmluvy. V prípade porušenia podmienok 
ustanovených touto Zmluvou zo strany Dodávateľa je Objednávateľ oprávnený fakturovať Zmluvnú pokutu vo výške 5000,- 
EUR bez DPH jednorazovo. Právo na náhradu preukázateľne spôsobenej škody týmto nie je dotknuté.

7. V prípade, ak dodávateľ poruší akúkoľvek zmluvnú podmienku alebo ktorékoľvek ustanovenia uvedené v osobitných 
požiadavkách na plnenie, toto porušenie sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo odstúpiť od 
zmluvy.

8. Všetky doklady a dokumenty musia byť predložené v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom 
jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre návrhy, doklady a dokumenty 
vyhotovené v českom jazyku.

9. Ostatné sa riadi Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska, 2. časť "Všeobecné zmluvné podmienky".

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 I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Ulica: 29. augusta 8 a 10

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

28.10.2021 10:00:00 - 28.10.2022 09:59:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 67 500,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 81 000,00 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
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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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202120021

V Bratislave, dňa 27.10.2021 14:46:01

Objednávateľ:
Sociálna poisťovňa
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
BNK Solution s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202120021


Zákazka


Identifikátor Z202120021


Názov zákazky Service Desk a ITIL


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/313778


Dodávateľ


Obchodný názov BNK Solution s.r.o.


IČO 52581357


Sídlo Sedličná 155, Trenčianske Stankovce, 91311, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 27.10.2021 10:34:42


Hash obsahu návrhu plnenia edaiOijTR9m0Ht3uItRxtE+pPZXqVCyZifOpOcSnhWU=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Nami ponúkané riešenie je postavené na enterprise produkte Microfocus S-MAX. Nami ponúkané
riešenie spĺňa všetky položky technickej špecifikácie uvedené v opisnom formulári. Naše riešenie
pozostáva z 50ks licencií z Service Management Automation Suite – Service Mgt Automation
Perpetual Express Edition vrátane 12 mesačnej produktovej podpory (Business support).
50x ... SP-AK241 ... Service Mgt Automation Perpetual Express Edition-Service Management
Automation Suite Express Edition 1 Unit SW E-LTU
50x ... SU-AA001 ... Service Management Automation Suite Express Edition 1 Unit SW E-
LTUBusiness Support (SP-AK241)
Riešenie dodávame formou elektronických licencií, ktoré budú zaslané e-mailom.


Prílohy:
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