
Kúpna zmluva č. Z202123200_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Národné lesnícke centrum
Sídlo: T.G.Masaryka 22, 96001 Zvolen, Slovenská republika
IČO: 42001315
DIČ: 2022091027
IČ DPH: SK2022091027
Telefón: 0455314111

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: iServices s. r. o.
Sídlo: Zadunajská cesta 8, 85101 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 43872930
DIČ: 2022500524
IČ DPH: SK2022500524
Bankové spojenie: IBAN: SK4411000000002622819087, BIC: TATRSKBX
Telefón: +421262244226

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: GOV licencia - Predĺženie platnosti licencie pre antivírusový systém 
Kľúčové slová: Antivírusový softér
CPV: 48761000-0 - Antivírusový softvérový balík
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: GOV licencia - predĺženie platnosti licencie pre antivírusový systém

Funkcia

Predĺženie platnosti licencie pre antivírusový systém kompatibilný s Eset Endpoint pre servery, počítače a mobilné zariadenia 
zamestnancov NLC na 2 roky.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo licencia/užívateľ ks 400

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Kompatibilita so súčasným antivírusovým riešením používaným NLC – ESET 
Endpoint Antivirus

Požadovaná vzdialená správa pomocou webovej 
konzoly remote administratora áno

Realtime, filesystem, prístup na web, poštový klient, 
Anti-Phishing áno

V rámci jedného typu licencie kompatibilita s OS 
Windows 7, 8, 10, Server 2008, 2012, 2016 , Mac OS 
10.6 a vyššie, OS Android

áno

Bez nutnosti dodatočnej inštalácie ďalších softvérových 
komponentov áno
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2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Objednávateľ upozorňuje záujemcov, že v prípade, ak dodávateľ alebo niektorý z členov skupiny dodávateľov bude zaradený 
na zoznam negatívne hodnotených dodávateľov, môže odstúpiť od zmluvy v súlade s platnými OPET (čl. XVIII., 18.2, písm. e).

Objednávateľ upozorňuje záujemcov, že ako uchádzači musia spĺňať podmienku oprávnenosti dodania tovaru (§ 32 ods. 1 
písm. e) v súlade s ustanoveniami platného zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z.

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 2 dní od uzavretia zmluvy.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Zvolen
Obec: Zvolen
Ulica: T. G. Masaryka 22

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

30.11.2021 08:00:00 - 03.12.2021 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 400,0000

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: 4 299,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 158,80 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.

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.
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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 Z202123200

V Bratislave, dňa 29.11.2021 09:20:03

Objednávateľ:
Národné lesnícke centrum
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
iServices s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202123200


Zákazka


Identifikátor Z202123200


Názov zákazky GOV licencia - Predĺženie platnosti licencie pre antivírusový systém


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/316957


Dodávateľ


Obchodný názov iServices s. r. o.


IČO 43872930


Sídlo Zadunajská cesta 8, Bratislava, 85101, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 23.11.2021 9:20:07


Hash obsahu návrhu plnenia Yf+tepRVwImO/837efzAc+GFyuAj/abROE2L7AY32ZE=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Predmet dodania bude v sulade poziadaviek obstaravatela.


Prílohy:
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