Zmluva o poskytovaní služieb č. Z20214367_Z
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Telefón:

1.2

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
00603481
2020372596
IBAN: SK2375000000000025827143CEKOSKBX
+421 259356342

Dodávateľ:
Obchodné meno:

eSOLUTIONS s.r.o.

Sídlo:

Viedenská 7, 040 13 Košice, Slovenská republika

IČO:

36597767

DIČ:

2022058390

IČ DPH:

SK2022058390

Bankové spojenie:

IBAN: SK43 7500 0000 0040 1107 9058

Telefón:

+421 55 6854249

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Obstaranie licencií platformy Microsoft Office 365 Enterprise plán E3

Kľúčové slová:

Softvér, server, Microsoft, Office 365, licencia

CPV:

72513000-4 - Automatizácia kancelárskych prác; 72512000-7 - Správa dokumentov;
48920000-3 - Softvérový balík na automatizáciu kancelárskych prác; 64216110-7 - Služby
elektronickej výmeny údajov; 72500000-0 - Služby súvisiace s počítačmi; 72511000-0 Softvérové služby na správu sietí; 72510000-3 - Služby súvisiace so správou počítačov;
72611000-6 - Technické počítačové podporné služby; 48310000-4 - Softvérový balík na
vytváranie dokumentov; 48500000-3 - Softvérový balík na komunikáciu a pre multimédiá;
48510000-6 - Softvérový balík na komunikáciu; 48700000-5 - Obslužné programy
softvérových balíkov; 48710000-8 - Softvérový balík na zálohovanie a obnovu; 48780000-9
- Softvérový balík na riadenie systémov, archivácie a obsahu; 48811000-6 - Systémy
elektronickej pošty; 72222300-0 - Služby informačných technológií; 60000000-8 - Dopravné
služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Predĺženie licencií platformy Microsoft Office 365 Enterprise plán E3

Funkcia
Predĺženie platnosti licencií Microsoft Office 365 E3 v počte 900 ks na dobu 12 mesiacov
Technické vlastnosti

Jednotka

Položka č. 1 Microsoft Office 365 E3 - AAA-04073 Office
365 EntE3 User CSS (Microsoft Office 365 plán E3)

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:
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Minimum

Maximum

Presne
900

Názov
Licencie musia byť nové, nepoužívané, zakúpené cez oficiálny distribučný kanál spoločnosti Microsoft.
Úspešný uchádzač (dodávateľ) je povinný dodať predmet plnenia do 7 pracovní dní od účinnosti zmluvy, t. j. do uvedeného
času preukáže predĺženie licencií v stanovenom počte a uvedenie nového dátumu ich platnosti.
Dodávateľ je povinný akceptovať Microsoft Cloud Agreement dokument.
Ponuka musí zohľadňovať̌ náklady na aktualizáciu licencií užívateľského prostredia pre užívateľov služieb a
administrátorského prostredia na správu služieb. Verejny obstarávateľ požaduje aktualizáciu licencií bez negatívneho dopadu
na plynulosť funkčnej služby
Dodávateľ (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.
Dodávateľ spracuje kalkuláciu ceny podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Kalkulácia
bude vyjadrená v eurách a predloží ju verejnému obstarávateľovi do 2 pracovných dní od informácie o uzavretí zmluvného
vzťahu, bez výzvy na kontaktnú adresu.
Zmluva sa uzaviera na dobu určitú - 12 mesiacov.
Verejný obstarávateľ požaduje inštaláciu v mieste plnenia, ktorým je sidlo verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ požaduje od dodávateľa zabezpečiť telefonický a e-mailový kontakt pre zabezpečenie technickej podpory
v pracovných dňoch v čase od 8:00 – 16:00 h.
Dodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ si môže v prípade ak dôjde zo strany dodávateľa k podstatnému porušeniu zmluvných podmienok zmluvy
uplatniť jednorázovú zmluvnú pokutu vo výške 10% zo zmluvnej ceny s DPH, túto pokutu si verejný obstarávateľ môže uplatniť
aj v prípade ak verejný obstarávateľ z titulu podstatného porušenia zmluvy, zmluvných podmienok spôsobených zo strany
dodávateľa uplatní inštitút odstúpenia od zmluvy.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať
za podstatné porušenie zmluvných podmienok pričom verejný obstarávateľ: 1. ukončí s dodávateľom zmluvný vzťah v súlade s
OPET z dôvodu, že dodávateľ porušil svoje povinnosti, 2. vystaví dodávateľovi negatívnu referenciu v EKS, (...)
(...) 3. vystaví dodávateľovi negatívnu referenciu pre UVO, v ktorej verejný obstarávateľ Úradu pre verejné obstarávanie
oznámi, že došlo k predčasnému ukončeniu zmluvného vzťahu z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa, 4.
uplatní si zmluvnú pokutu v zmysle tejto zmluvy.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Bratislava I

Obec:

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Ulica:

Primaciálne námestie 1

Čas / lehota plnenia zmluvy:
18.03.2021 20:22:00 -

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

900,0000

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.
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IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 162 750,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 195 300,00 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 16.03.2021 14:32:03
Objednávateľ:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
eSOLUTIONS s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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