
ZMLUVA O DIELO 
NA VYBUDOVANIE INFRAŠTRUKTÚRY PRE ZÁLOHOVANÚ PRENOSOVÚ SIEŤ 

ZALOŽENÚ NA 100 GE POINT-TO-POINT LINKÁCH 
(ďalej len „ Zmluva“) 

uzatvorená 
 

v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

 
(ďalej len „Zmluva“) 

 
 
 

Objednávateľ :  
 
 
 
Obchodné meno : Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 

Sídlo : Lamačská 8/A, 811 04 Bratislava 

registrácia : Príspevková organizácia zriadená MŠVVaŠ 

v zastúpení : Prof. RNDR. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ 

Osoba oprávnená vo  

veciach zmluvných : Prof. RNDR. Ján Turňa, CSc. 

Osoba oprávnená vo  

veciach technických : Prof. RNDR. Ján Turňa, CSc. 
 

IČO : 151882 

IČ DPH : SK2020798395 

DIČ : 2020798395 

Bankové spojenie : Štátna pokladňa 

Číslo účtu : 70000549337/8180 
 
 
(ďalej len „Objednávateľ“) 



 

a 
 Zhotoviteľ : 

 
 
 
Obchodné 

meno

 

:

 

ANEXT, a.s. 

Sídlo

 

:

 

Hurbanovo 

námestie 3, 811 06 

Bratislava, 

Slovenská 

republika 

registrácia

 

:

 

zapísaná v 

Obchodnom 

registri Okresného 

súdu,  

 

 

oddiel Sa, vložka 

číslo 4690/B 

v 



zastúpení

 

:

 

Ing. Jozef 

Chamraz, MBA, 

predseda 

predstavenstva 

 

 

Ing. Katarína 

Hajduová, člen 

predstavenstva 

Osoby oprávnené vo 

veciach 

technických

 

: 

 

Ing. Bystrík Bindas 

Osoby oprávnené vo 

veciach 

zmluvných

 

: 

 

Ing. Bystrík Bindas 

 

IČO

 



:

 

44536445 

IČ 

DPH

 

:

 

SK2022751984 

DIČ

 

:

 

2022751984 

Bankové 

spojenie

 

:

 

Tatra banka, a.s. 

Číslo 

účtu

 

:

 

2624184804/1100 

IBAN

 

:

 



SK41 1100 0000 

0026 2418 4804 

SWIFT

 

:

 

TATRSKBX 

 
 
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 
 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu tiež ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo 
„Zmluvná strana“) 



1 PREAMBULA 
 
1.1. Objednávateľ má zámer vybudovať infraštruktúru pre zálohovanú prenosovú sieť založenú 

na 100 GE point-to-point linkách. 
1.2 Účelom tejto Zmluvy je upraviť vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán pri  dodaní 

a implementácii (inštalácii a oživení) predmetu Zmluvy v zmysle čl. 3. tejto Zmluvy. 
1.3 Objednávateľ za týmto účelom zrealizoval verejné obstarávanie s názvom predmetu zákazky 

“ Vybudovanie infraštruktúry pre zálohovanú prenosovú sieť založenú na 100 GE point-to-
point linkách“ (ďalej len „Súťaž“), v ktorom Zhotoviteľ predložil ponuku a bol 
vyhodnotený ako úspešný uchádzač v zrealizovanom verejnom obstarávaní. Zmluvné strany 
preto uzatvárajú túto Zmluvu. 

1.4 S výnimkou prípadov, kedy to kontext Zmluvy nepochybne vyžaduje inak, sa Zmluva 
vykladá nasledovne: 

1.4.1 akýkoľvek odkaz na články, body alebo prílohy je odkazom na články, body, 
prílohy tejto Zmluvy; 

1.4.2 nadpisy uvedené v Zmluve slúžia výlučne na uľahčenie orientácie v texte Zmluvy 
a nemajú význam pre interpretáciu a výklad Zmluvy. 

 
2. DEFINÍCIA POJMOV 

 
2.1 Na účely tejto Zmluvy sa rozumie: 

2.1.1 „Projekt“ – zhotovenie diela, zahŕňajúceho komplexnú dodávku tovarov a služieb 
Zhotoviteľa v súlade s čl. 3 a s Prílohou č. 1 tejto Zmluvy za účelom vytvorenia, 
implementovania, a nasadenia predmetu tejto Zmluvy. 

2.1.2 „Aktivita“ je ktorákoľvek činnosť, ktorá je uvedená v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. 
2.1.3 „Oprávnená strana“ je Zmluvná strana, ktorej práva boli dotknuté druhou Zmluvnou 

stranou tým, že si ich táto strana neplnila alebo porušila svoje povinnosti. 
2.1.4 „Povinná strana“ je Zmluvná strana, ktorá porušila povinnosť vyplývajúcu z tejto 

Zmluvy a je povinná nahradiť v dôsledku porušenia svojej povinnosti oprávnenej 
strane Zmluvnú pokutu, úrok z omeškania, náhradu škody alebo iné plnenia. 

2.1.5 „Prijímateľ“ je osoba, kde sa uskutočňuje odovzdanie a prevzatie Projektu alebo 
jeho časti. 

2.1.6 „Hardvérový produkt“ (v skrátenom tvare „HW produkt“ alebo „HW“) znamená 
hotový výrobok/tovar týkajúci sa alebo predstavujúci celkové technické vybavenie 
počítača, servera alebo iného technického zariadenia (napr. kamery, a pod.) 

2.1.7 „Inštalácia“ Projektu na účely tejto Zmluvy je inštalácia všetkých uzlov a zároveň 
jeho sfunkčnenie tak, aby systém spĺňal špecifikácie a požiadavky uvedené v Prílohe 
č. 1 Zmluvy. 

2.1.8 „Nasadenie“ znamená uvedenie HW do prevádzky. 



2.1.9 „Funkčný prototyp“ je vybraná pilotná inštalácia, kde bude predvedená  funkčnosť 
a riešenie Projektu v termíne do dvoch týždňov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy. 

 
3. PREDMET ZMLUVY 

 
3.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa dodať Objednávateľovi Projekt a záväzok 

Objednávateľa riadne dodaný Projekt prevziať a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi dohodnutú 
Zmluvnú cenu Projekt musí byť dodaný v súlade s požiadavkami Objednávateľa podľa 
špecifikácie v Prílohe č.1 tejto Zmluvy. 

3.2 Zmluvné strany sú si vedomé, že realizácia Projektu si vyžaduje osobitné odborné vlastnosti. 
Zhotoviteľ vyhlasuje, že odbornými vlastnosťami potrebnými na realizáciu Projektu 
disponuje, čo potvrdzuje zoznamom špecialistov v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Uvedení 
špecialisti budú k dispozícii počas celej doby realizácie Projektu. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi funkčný Projekt v súlade s jeho 
špecifikáciou podľa tejto Zmluvy a Prílohy č. 1 tejto Zmluvy. 

3.3 Zhotoviteľ sa  zaväzuje vykonať  Projekt  vo  vlastnom  mene  a na  vlastnú zodpovednosť 
v rozsahu a v kvalite dohodnutej v tejto Zmluve a v termínoch uvedených v Prílohe č. 1 tejto 
Zmluvy. 

 
 
4. TERMÍN A MIESTO PLNENIA 

 
4.1 Miestom dodávky predmetu Zmluvy, ako aj súvisiacich služieb budú miesta inštalácie 

uvedené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. 
4.2 Objednávateľ vyhlasuje a Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí, že Objednávateľ poskytuje 

Zhotoviteľovi k dispozícii nevyhnutne potrebnú súčinnosť pri sprístupnení miest inštalácií, 
nevyhnutné vybavenie potrebné pre inštalácie, prístup ku konektivite, ako aj potrebnú 
súčinnosť pri konfigurácii sieťovej infraštruktúry pre vzájomné prepojenie miest inštalácie. 

 
5. DODÁVKA PROJEKTU 

 
5.1 Zhotoviteľ je povinný v dobe stanovenej v Prílohe č. 1 zmluvy a za podmienok ustanovených 

v tejto Zmluve zabezpečiť dodávku Projektu. 
5.2 Rozsah dodávky predmetu Zmluvy, ako aj podmienky jeho nasadenia sú uvedené a bližšie 

spresnené v schválenej Detailnej funkčnej špecifikácii, ktorá je Prílohou č. 1 tejto Zmluvy. 
5.3 Zhotoviteľ bude Projekt zhotovovať, dodávať a implementovať po jednotlivých častiach 

podľa harmonogramu. Odovzdanie a prevzatie jednotlivých častí Projektu zo strany 
Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, ak táto zmluva neurčuje inak, sa uskutoční na základe 
akceptačného protokolu, ktorý podpíšu zástupcovia obidvoch Zmluvných strán (ďalej len 
„Akceptačný protokol“) a zodpovedná osoba Prijímateľa. 



5.4 Akceptačný protokol pre jednotlivé časti Projektu bude podpísaný za  predpokladu,  že bude 
potvrdené riadne vykonanie príslušnej časti Projektu a jeho funkčnosť v súlade s 
akceptačnými kritériami na základe tejto Zmluvy po vykonaní akceptačných testov, pričom 
budú odstránené všetky vady odovzdávanej časti Projektu. 

5.5 Zhotoviteľ bude písomne informovať Objednávateľa a Prijímateľa, najmenej 5 pracovných 
dní vopred o termíne začatia akceptačných testov. Akceptačné testy budú vykonávané na 
mieste určenom Objednávateľom. 

5.6 V prípade, ak príslušná časť Projektu nespĺňa akceptačné kritériá, Objednávateľ na základe 
informácií a podkladov od Prijímateľa doručí do 3 pracovných dní Zhotoviteľovi správu, 
v ktorej uvedie a popíše všetky identifikované vady a Zhotoviteľ stanoví nový termín pre 
akceptačný  test.  Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  bezodkladne  odstrániť   identifikované     vady 
a príslušné akceptačné testy budú uskutočnené opäť. Tento proces sa bude opakovať, až 
pokiaľ nebudú splnené všetky akceptačné kritériá pre príslušný akceptačný test. 

5.7 Počas akceptačných testov sa Zmluvné strany riadia jeho časovým plánom a aj pri výskyte 
vád sa Zmluvné strany zaväzujú vynaložiť primerané úsilie, aby mohol byť dodržaný. 
Takéto vady budú triedené podľa ich závažnosti a Zmluvné strany budú spolupracovať, 
aby mohli byť odstránené už počas priebehu akceptačného testu. Zmluvné strany sa môžu 
tiež dohodnúť na zmene časového plánu akceptačného testu počas jeho priebehu. 

5.8 Ak sa pri akceptačných testoch vyskytne vada, zaznamená sa v „Zápisnici o priebehu 
akceptačného testu“. „Zápisnice o priebehu akceptačného testu“ budú obsahovať správu 
o priebehu akceptačného testu a zistených vadách a budú podpísané oboma Zmluvnými 
stranami a zodpovednou osobou Prijímateľa, s uvedením presného času podpisu. Zistenie 
vady sa vzťahuje tiež na dokumentáciu a návody na použitie k Projektu. 

5.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady uvedené v Zápisnici o akceptačnom teste v 
dohodnutej lehote. Zmluvné strany sa dohodli, že časť Projektu spĺňa akceptačné kritériá, 
ak neobsahuje žiadnu vadu podľa príslušnej Zápisnice o akceptačnom teste. 

5.10 Ak posledná časť odovzdávaného Projektu splní akceptačné kritériá, Zmluvné strany 
vyhotovia a podpíšu Záverečný akceptačný protokol (ďalej len „Záverečný akceptačný 
protokol“) a má sa za to, že Projekt bol riadne odovzdaný Zhotoviteľom a prevzatý zo 
strany Objednávateľa. Súčasťou Záverečného akceptačného protokolu budú súhrnné 
akceptačné protokoly obsahujúce všetky Akceptačné protokoly vystavené za daného 
Prijímateľa. Záverečný akceptačný protokol bude povinnou prílohou faktúry za celkový 
Projekt. 

5.11 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Projekt najneskôr do 30.11.2015 podpísaním Záverečného 
akceptačného protokolu. 

 
6. DOKUMENTÁCIA 

 
6.1 Dokumentáciou sa rozumie používateľská dokumentácia k Projektu, potrebná pre riadne 

a účelné používanie Projektu alebo jeho časti, ako aj dokumentácia k technickému 



a systémovému vybaveniu, poskytnutému Zhotoviteľom na základe tejto Zmluvy  (ďalej 
len „Dokumentácia“). 

6.2 Zhotoviteľ odovzdá Dokumentáciu k Projektu najneskôr do 30.11.2015. 
6.3 Zhotoviteľ je nositeľom všetkých autorských práv k predmetnej Dokumentácii. Zhotoviteľ 

poskytuje Objednávateľovi právo k jej použitiu a prevádza na Objednávateľa touto Zmluvou 
vlastníctvo k nosičom, na ktorých bude zachytená. Zhotoviteľ zároveň poskytne 
Objednávateľovi právo k jej použitiu pre potreby podľa tohto ustanovenia Zmluvy. 
Objednávateľ má právo najmä použiť dokumentáciu v súvislosti s držbou, užívaním, 
požívaním, nakladaním (dispozíciou), prevádzkou, údržbou, opravami, bez obmedzenia, 
poplatkov alebo akýchkoľvek ďalších peňažných alebo nepeňažných protiplnení zo strany 
Objednávateľa. 

6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje Dokumentáciu dodať Objednávateľovi na vlastné náklady. 
 

7. ŠKOLENIA 
 

7.1 Zhotoviteľ je povinný uskutočniť školenia prevádzky a údržby zariadení pre zamestnancov 
Objednávateľa  alebo   zastupcov   Objednávateľa   v termíne   najneskôr   do   30.11.2015, 
v rozsahu minimálne 16 človekohodín pre minimálne 8 vybraných zamestnancov 
Objednávateľa. 

7.2 Školenia   určené   pre   zamestnancov   Objednávateľa   alebo   zastupcov   Objednávateľa 
a Prijímateľov musia obsahovo pokrývať celkovú funkcionalitu Projektu pre administráciu 
zariadení. 

7.3 Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť pre organizáciu školení v 
podobe poskytnutia potrebných školiacich priestorov. 

7.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že školenia v zmysle tohto článku Zmluvy budú 
vykonávané na náklady Zhotoviteľa. 

7.5 Dokladom o vykonaní Zmluvne dohodnutého školenia je prezenčná listina účastníkov 
školenia, ktorú účastníci školenia podpíšu pred začatím školenia. 

 
 

9. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

9.1 Objednávateľ  zaplatí  Zhotoviteľovi  za  riadne  vykonaný, dodaný  a poskytnutý   Projekt 
v zmysle tejto Zmluvy zmluvnú cenu vo výške 8 046 600,00,- EUR (slovom:  
Osem miliónov štyridsaťšesťtisícšesťsto eur ) bez DPH (ďalej len „Zmluvná cena“), 
výška DPH 1 609 320,00, cena 9 655 920,00 v EUR s DPH. 

9.2 Podrobné členenie zmluvnej ceny je v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Zmluvná cena  je stanovená 
ako cena pevná a konečná, ktorú nie je možné prekročiť a predstavuje odplatu za akékoľvek 
a všetky činnosti a plnenia podľa tejto Zmluvy, ktoré bude musieť Zhotoviteľ 



vynaložiť za účelom riadneho a včasného zhotovenia Projektu podľa požiadaviek 
uvedených v tejto Zmluve. 

9.3 Cena za realizáciu Projektu podľa tejto Zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 
Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna. 

9.4 Súčasťou vykonania Projektu sú všetky činnosti vynaložené Zhotoviteľom na riadne 
zhotovenie Projektu a splnenie záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, a to najmä, nie 
však výlučne, všetky personálne náklady, cestovné a dopravné náklady, náklady  na materiál 
potrebný na zhotovenie Projektu, poistenie, clo, iné poplatky súvisiace s dovozom materiálu, 
dopravou, správne a obdobné poplatky vyberané akýmkoľvek orgánom verejnej moci. 

9.5 Zhotoviteľ k Zmluvnej cene alebo jej ktorejkoľvek časti účtuje daň z pridanej hodnoty 
v zákonom stanovenej výške. 

9.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený od Objednávateľa požadovať 
žiadne zálohy ani iné preddavky na dohodnutú Zmluvnú cenu. 

9.7 Objednávateľ sa zaväzuje Zmluvnú cenu zaplatiť na základe Zhotoviteľom vystavenej 
faktúry po záverečnej akceptácii Projektu. 

9.8 Dokladom preukazujúcim vykonanie činnosti Zhotoviteľa a podkladom pre jej fakturáciu 
podľa tejto Zmluvy je Záverečný akceptačný protokol podpísaný poverenými osobami 
obidvoch Zmluvných strán v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy. 

9.9 Lehota splatnosti faktúry Zhotoviteľa je 60 dní odo dňa doručenia  faktúry Objednávateľovi. 
Zmluvné strany vzhľadom na spôsob vykonania Projektu vyhlasujú, že dojednanie 60-
dňovej lehoty splatnosti nie je v hrubom nepomere k právam  a povinnostiam vyplývajúcim 
zo záväzkového vzťahu, a teda sú splnené predpoklady na takto dohodnutú lehotu 
splatnosti podľa § 340b ods. 1 Obchodného zákonníka. 

9.10 Peňažný záväzok Objednávateľa vyplývajúci z tejto Zmluvy bude splnený dňom odpísania 
príslušnej sumy z jeho účtu v prospech účtu Zhotoviteľa uvedeného v príslušnej faktúre. 
V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, 
bude sa za deň splatnosti faktúry považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. 

9.11 Zhotoviteľ je povinný vystaviť Objednávateľovi faktúru najneskôr v lehote 5 dní od vzniku 
práva vystaviť faktúru v súlade s čl. 9.8 tejto Zmluvy, pokiaľ sa Zmluvné strany 
nedohodnú inak a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, predovšetkým 
Zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

9.12 Faktúra musí byť najneskôr do 5 dní odo dňa jej vystavenia v štyroch vyhotoveniach 
doručená na adresu: 
CVTI SR 
Lamačská 8/A 
812 23 Bratislava 

9.13 Faktúra Zhotoviteľa musí mať všetky náležitosti účtovného dokladu – faktúry podľa 
príslušných platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov, a to najmä: 



- obchodné meno Zhotoviteľa, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne 
prevádzkarne, IČO, DIČ (ak mu je pridelené), 

- bankové spojenie Zhotoviteľa (názov a adresa banky Zhotoviteľa, SWIFT kód), 
- číslo bankového účtu s kódom banky (aj v tvare IBAN), 
- názov Objednávateľa, adresu jeho sídla, miesta podnikania, IČO, DIČ, 
- poradové číslo faktúry, 
- dátum dodania (realizovania) predmetu plnenia, ak tento dátum možno určiť, a ak sa 

odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry, 
- dátum vyhotovenia faktúry a splatnosť faktúry, 
- číslo a názov Zmluvy, 
- predmet fakturácie v súlade s touto Zmluvou 
- cenu bez dane z pridanej hodnoty 
- sadzbu dane z pridanej hodnoty, 
- výšku dane spolu v mene EUR, 
- celkovú sumu požadovanú na platbu v mene EUR zaokrúhlenú na 2 desatinné miesta, 
- podpis zodpovednej osoby za Zhotoviteľa. 

9.14 Povinnou prílohou faktúry Zhotoviteľa sú dokumenty podľa tejto Zmluvy, o ktoré sa 
fakturácia opiera. 

9.15 Ak faktúra Zhotoviteľa nespĺňa zákonom stanovené alebo vyššie uvedené náležitosti, alebo 
neobsahuje povinné prílohy, a/alebo neboli splnené podmienky pre vystavenie faktúry 
uvedené v tejto Zmluve, Objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť a písomne s uvedením 
výhrad Objednávateľa požiadať Zhotoviteľa o odstránenie zistených nedostatkov. 
Oprávneným vrátením faktúry Zhotoviteľa v súlade s ustanovením tohto bodu sa plynutie 
lehoty splatnosti faktúry preruší a doručením opravenej faktúry Objednávateľovi začne 
plynúť nová lehota splatnosti. 

9.16 Zhotoviteľ so sídlom v Slovenskej republike sa zaväzuje vysporiadať svoj záväzok na DPH 
z faktúry voči správcovi dane v zákonom stanovenej lehote. V prípade nesplnenia tejto 
povinnosti voči správcovi dane a následného núteného ručenia Objednávateľom za túto 
DPH, sa Zhotoviteľ zaväzuje z titulu náhrady škody uhradiť Objednávateľovi túto DPH v 
plnej výške do desiatich dní od doručenia jej vyúčtovania Zhotoviteľovi. Podkladom k 
vyúčtovaniu je fotokópia rozhodnutia správcu dane a doklad o jej úhrade. 

 
10. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 
10.1 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť a dodať Projekt v súlade s touto Zmluvou na vlastné 

nebezpečenstvo. 
10.2 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť a dodať Projekt podľa požiadaviek, ktoré sú špecifikované 

v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. 
10.3 Pri zhotovovaní Projektu je Zhotoviteľ povinný postupovať s náležitou odbornou 

starostlivosťou, profesionálne a v súlade s pokynmi Objednávateľa, pričom je povinný bez 



zbytočného odkladu písomne upozorniť Objednávateľa na nevhodnosť jeho pokynov  a vecí 
odovzdaných Zhotoviteľovi na zhotovenie Projektu, pokiaľ takúto nevhodnosť Zhotoviteľ 
mohol alebo mal zistiť v rámci plnenia tejto Zmluvy pri vynaložení náležitej odbornej 
starostlivosti. 

10.4 Zmluvné strany sa dohodli, že bezprostredne po podpísaní tejto zmluvy delegujú zástupcov 
pre najvyšší riadiaci a kontrolný orgán projektu – riadiaci výbor projektu (RV), v ktorom 
budú zastúpení rovnakým počtom nominovaných delegátov (3 za každú Zmluvnú stranu), 
pričom každá zmluvná strana môže mať určených 2 náhradných členov riadiaceho výboru, 
splnomocnených v prípade neprítomnosti riadnych členov. Delegovaných členov riadiaceho 
výboru si oznámia obe Zmluvné strany vzájomne do troch dní odo  dňa účinnosti zmluvy. 

10.5 Riadiaci výbor projektu bude kontrolovať priebeh realizácie projektu a prijímať 
rozhodnutia vo vzťahu k projektovému plneniu predmetu zmluvy. 

10.6 Organizačné ustanovenia v súvislosti s riadiacim výborom projektu: 
a) Predsedom riadiaceho výboru je zástupca Objednávateľa (spravidla hlavný manažér 

projektu), ktorý má pri hlasovaní váhu dvoch hlasov (náhradný člen za predsedu alebo 
riadneho člena riadiaceho výboru počas ich neprítomnosti má pri hlasovaní tiež váhu 
dvoch hlasov). 

b) Na  platnosť  rozhodnutí  riadiaceho  výboru  projektu  je  potrebný  súhlas   väčšiny 
z celkového počtu všetkých hlasov riadnych členov RV. 

c) Zasadnutia riadiaceho výboru projektu zvoláva jeho predseda spravidla 1x za mesiac 
alebo podľa potreby, pričom prvé zasadnutie riadiaceho výboru projektu sa uskutoční 
do 14 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

d) Ak požiada niektorá zmluvná strana o mimoriadne zasadnutie riadiaceho výboru, 
predseda RV ho zvolá do 7 kalendárnych dní od požiadania a dodania podkladov pre 
toto mimoriadne zasadnutie, pričom za zmluvnú stranu môže o zvolanie riadiaceho 
výboru projektu požiadať ktorýkoľvek riadny člen. 

e) Zmluvné strany môžu zmeniť svojho zástupcu v pozícii delegovaného riadneho alebo 
náhradného člena riadiaceho výboru projektu písomnou formou s účinnosťou odo 
dňa jej písomného oznámenia všetkým členom RV za obidve zmluvné strany. 

f) Zmluvná strana je oprávnená prizvať na rokovanie riadiaceho výboru osoby zo zmluvy 
za svoju stranu alebo oboznámenú tretiu stranu k predmetu prerokúvanej témy, avšak 
za podmienky uvedenia tejto skutočnosti v programe stretnutia zasadnutia RV. 
Zmluvná strana, ktorá prizvala svojho zástupcu alebo tretiu stranu, je povinná zaviazať  
tohto  zástupcu  k ochrane  obchodného  tajomstva  a mlčanlivosti v predmete jednania 
RV a v predmete zmluvy. 

10.7 Na žiadosť  Objednávateľa,  je  Zhotoviteľ  povinný  písomne  informovať  Objednávateľa 
o postupe a progrese realizácie Projektu podľa tejto Zmluvy, o prípadných očakávaných 
problémoch s dodržaním Časového harmonogramu a jeho dôvodoch a faktoroch majúcich 
na Projekt vplyv, a o existujúcej alebo predpokladanej potrebe poskytnutia súčinnosti 
Objednávateľa. 



10.8 Zmluvné   strany   sa    zaväzujú    vzájomne    spolupracovať    a poskytnúť    si vzájomnú 
a bezodkladnú súčinnosť potrebnú na plnenie predmetu Zmluvy. Zmluvné strany sa ďalej 
zaväzujú informovať sa o všetkých skutočnostiach relevantných pre riadne a včasné 
plnenie   svojich    povinností    a záväzkov    vyplývajúcich    im    zo    Zmluvy,    ako   aj 
o skutočnostiach, ktoré by mohli zmariť alebo podstatne sťažiť plnenie predmetu Zmluvy. 

10.9 Zhotoviteľ je oprávnený použiť na splnenie časti svojich záväzkov podľa tejto Zmluvy 
subdodávateľa, pričom v takom prípade Objednávateľovi zodpovedá rovnako ako keby 
príslušnú časť Projektu poskytoval sám. V prípade, ak Zhotoviteľ poverí vykonaním časti 
Projektu tretiu osobu, zaväzuje sa túto skutočnosť oznámiť Objednávateľovi do 3 
pracovných dní odo dňa takéhoto poverenia s uvedením identifikačných údajov tejto tretej 
osoby. 

10.10Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať vnútorné predpisy a smernice Objednávateľa týkajúce sa 
zhotovenia Projektu podľa tejto Zmluvy, s ktorými bol preukázateľne Objednávateľom 
oboznámený (najmä predpisy na ochranu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na 
pracoviskách Objednávateľa, protipožiarne predpisy, bezpečnostné smernice a politiky 
Objednávateľa a dodrziavali aj prevadzkovy poriadok priestorov kde sa zariadenia budu 
instalovat). Zhotoviteľ sa zaväzuje oboznámiť a následne zabezpečiť od svojich pracovníkov 
a subdodávateľov realizujúcich Projekt podľa tejto Zmluvy dodržiavanie povinnosti riadiť 
sa vnútornými predpismi Objednávateľa podľa predošlej vety. 

10.11Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi všetku nevyhnutnú súčinnosť 
špecifikovanú v tejto Zmluve alebo na jej základe, najmä 
a) zabezpečiť včasné a komplexné pripomienkovanie podkladov podľa tejto Zmluvy, 
b) poskytnúť Zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť pri prevzatí Projektu, 
c) zabezpečiť účasť poverených pracovníkov Objednávateľa na procese Testovania, 
d) zabezpečiť účasť určených kľúčových pracovníkov Objednávateľa alebo zastupcov 

Objednávateľa na dohodnutých školeniach a poskytnúť príslušné miestnosti pre školenia, 
e) zabezpečiť podľa požiadaviek Zhotoviteľa prístup do priestorov inštalácie, v ktorých je 

realizovaný Projekt alebo jeho časť, 
f) v rozsahu, v akom bude možné časť Projektu realizovať prostredníctvom diaľkového 

prístupu k  informačno-komunikačným  technológiám  a  prostriedkom Objednávateľa, 
v súlade a za predpokladu dodržania interných pravidiel a smerníc Objednávateľa 
umožniť Zhotoviteľovi vzdialený prístup k predmetným prostriedkom na účely plnenia 
tejto Zmluvy, 

g) sprístupniť Zhotoviteľovi na jeho žiadosť včas všetky zariadenia, ktorých sprístupnenie 
je potrebné k vykonaniu Projektu, vrátane prístupu k zdroju elektrickej energie, k sieti 
elektronických komunikácií, a to v rozsahu potrebnom pre riadne vykonanie Projektu, 

h) včas poskytnúť Zhotoviteľovi na jeho žiadosť nevyhnutné technické a iné vstupné 
informácie, ktorými Objednávateľ disponuje, relevantné pre vykonávanie Projektu. 



10.12 Ak má Zhotoviteľ v úmysle zadať vykonanie Projektu alebo jeho časti ďalším čiastkovým 
Zhotoviteľom (ďalej len „subdodávateľom“), a to buď v celom rozsahu alebo čiastočne, 
Zhotoviteľ zodpovedá rovnako, akoby Zmluvu plnil sám. 

10.13 Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 a § 26a Zákona o verejnom 
obstarávaní. 

10.14 Ak Zhotoviteľ používa na vykonanie Diela subdodávateľov, je povinný oznámiť 
Objednávateľovi ich identifikáciu do 7 pracovných dní odo dňa účinnosti Zmluvy. 
Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa iba s predchádzajúcim súhlasom 
Objednávateľa, a to za predpokladu, že aj nový subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 26 
ods. 1 a § 26a Zákona o verejnom obstarávaní. 

 
11. VLASTNÍCKE PRÁVO A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 

 
11.1 Zhotoviteľ  vyhlasuje,  že  je  vlastníkom,  resp.  oprávneným  užívateľom  všetkých   práv 

k duševnému vlastníctvu, alebo obdobnému nehmotnému majetku (technická dokumentácia, 
know-how, software, technológie), týkajúcich sa Projektu, ktoré je predmetom tejto Zmluvy. 

11.2 Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie práva inej osoby z priemyselného alebo iného duševného 
vlastníctva, ako aj obdobných práv v dôsledku použitia predmetu tejto Zmluvy, ak k tomuto 
porušeniu dôjde podľa slovenského právneho poriadku alebo podľa právneho poriadku štátu, 
kde sa má Projekt využiť. 

11.3 Nebezpečenstvo škody a vlastnícke právo na jednotlivých komponentoch HW dodávaných 
Zhotoviteľom v rámci plnenia Projektu prechádza na Objednávateľa ich odovzdaním a 
protokolárnym prevzatím potvrdeným zo strany Objednávateľa a uhradením Zmluvnej ceny. 

11.4 Nebezpečenstvo škody a vlastnícke právo k ostatným častiam Projektu (s výnimkou bodu 
11.4 tohto článku Zmluvy) prechádza na Objednávateľa dňom podpísania Záverečného 
akceptačného protokolu k Dielu zo strany Objednávateľa. 

 
 
12. OMEŠKANIE ZHOTOVITEĽA, VYŠSIA MOC 

 
12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade hrozby omeškania Zhotoviteľa s dodaním 

Projektu v lehote určenej podľa tejto Zmluvy, bude Zhotoviteľ o tejto skutočnosti písomne 
informovať Objednávateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvie, 
najneskôr však v lehote troch (3) kalendárnych dní pred dohodnutou lehotou dodania 
Projektu. Toto oznámenie bude obsahovať dôvody omeškania a predpokladaný deň 
zhotovenia a odovzdania Projektu alebo časti Projektu. 



12.2 Splnením povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v predchádzajúcom odseku nie sú dotknuté 
ostatné nároky Objednávateľa vyplývajúce z porušenia záväzku Zhotoviteľa dodať Projekt 
riadne a včas, predovšetkým nároky na zmluvnú pokutu a náhradu škody. 

12.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že dodanie Projektu podľa Časového harmonogramu je 
závislé od riadnej a včasnej súčinnosti Objednávateľa v súlade s touto Zmluvou. V prípade, 
ak je Objednávateľ v omeškaní s riadnym a včasným poskytnutím súčinnosti, Zhotoviteľ 
bude mať právo na úpravu termínu alebo termínov dodania Projektu podľa Časového 
harmonogramu o dobu takéhoto omeškania Objednávateľa a čas nevyhnutný na obnovenie 
omeškaného procesu plnenia Zmluvy. 

12.4 Žiadna zo Zmluvných strán nebude v omeškaní s plnením svojich záväzkov z tejto 
Zmluvy, ak takýto záväzok nemôže riadne a včas splniť pre okolnosti vyššej moci, po 
dobu, po ktorú takáto prekážka trvá a dobu potrebnú na odstránenie jej následkov. 

12.5 Za okolnosti vyššej moci sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej 
strany a bráni jej v splnení jej Zmluvných povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, 
že by táto Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a 
ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. 

12.6 V prípade vzniku okolnosti vyššej moci nie je povinná Zmluvná strana,  pri nesplnení svojej 
povinnosti podľa tejto Zmluvy z dôvodu vzniku okolnosti vyššej moci, zodpovedná za 
následok nesplnenia svojich povinností vrátane vzniku škody, ak vykonala všetky úkony, 
ktoré od nej bolo možné rozumné vyžadovať na splnenie svojej povinnosti. Takéto 
nesplnenie povinnosti nemožno považovať za dôvod na odstúpenie od Zmluvy alebo 
sankciu. 

 
12.7 Za vyššiu moc sa pre účely tejto Zmluvy rozumie : vietor o rýchlosti viac ako 70 km/h, 

zemetrasenia poškodzujúce budovy Zhotoviteľa, povodne, požiare, výbuchy, vojny, 
občianske nepokoje, revolúcie, teroristické útoky a epidémie nadnárodného charakteru. O 
následkoch  vyššej  moci  je  Zhotoviteľ  povinný  písomne  upovedomiť     Objednávateľa 
v lehote 15 dní od ich vzniku, inak je povinný predmetné zmluvné pokuty uhradiť v celom 
rozsahu. 

12.8 Lehota na splnenie povinnosti Zmluvnej strany sa primerane predĺži o čas trvania prekážky 
vyššej moci a čas potrebný na odstránenie jej následkov. 

12.9 Zodpovednosť Zhotoviteľa za omeškanie nie je vylúčená podľa bodu 15.4 Zmluvy, ak 
prekážka vznikla až v čase, keď povinná strana bola v omeškaní s plnením príslušnej 
povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. 

12.10 Zmluvné strany sa zaväzujú upozorniť písomne druhú Zmluvnú stranu bez zbytočného 
odkladu na vzniknuté okolnosti vylučujúce zodpovednosť, brániace riadnemu plneniu tejto 
Zmluvy.  Zmluvné  strany  sa  zaväzujú  k vyvinutiu  maximálneho  úsilia  na    odvrátenie 
a prekonanie okolností vylučujúcich zodpovednosť. 



13. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA 
 
13.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Projekt alebo jeho časť je ku dňu podpisu príslušného 

Akceptačného  protokolu  bez  vád,  t.j.  najmä má funkčné a technické vlastnosti   opísané 
v Zmluve, Prílohe č. 1 k tejto Zmluve a nemá žiadne právne vady. 

13.2 Zhotoviteľ poskytuje na Projekt záruku v trvaní záručnej doby v dĺžke uvedenej v Prílohe 
č. 1 tejto Zmluvy a plynúcej odo dňa podpisu Záverečného akceptačného protokolu 

13.3 Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa bezplatné odstránenie  vady Projektu, 
na ktorú sa vzťahuje záruka podľa tejto Zmluvy, v najkratšej možnej dobe, najviac však v 
lehote 30 kalendárnych dní, ak z osobitnej zmluvy medzi  Objednávateľom a Zhotoviteľom 
nevyplýva iná záručná doba. Nesplnenie povinnosti podľa predošlej vety oprávňuje 
Objednávateľa na požadovanie zmluvnej pokuty od Zhotoviteľa vo výške 200,- EUR za 
každý deň omeškania s riadnym odstránením vád, celkovo však maximálne 10 % celkovej 
Zmluvnej ceny za Projekt. 

13.4 Záručná doba podľa tohto článku Zmluvy neplynie vo vzťahu ku ktorejkoľvek  časti Projekt 
po dobu, počas ktorej bol Projekt nefunkčný z dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá (ďalej 
len „Neplynutie záruky“). Neplynutie záruky začína plynúť dňom doručenia písomného 
oznámenia vady (v ďalšom texte len „reklamácia“) Zhotoviteľovi. 

13.5 Nahlásenie vád zo strany Objednávateľa bude uskutočňované písomne, telefonicky alebo 
elektronicky na adresu oznámenú na tento účel Zhotoviteľom, pričom v nahlásení 
Objednávateľ najmä opíše, ako sa reklamovaná vada prejavuje. Prijatie nahlásenia vady 
Zhotoviteľ bezodkladne potvrdí Objednávateľovi písomnou formou (pričom postačuje aj 
elektronicky vo forme e-mailu) a reklamovanú vadu bezplatne v stanovenej lehote na svoje 
náklady odstráni. Pokiaľ uvedená reklamácia bude Zhotoviteľovi doručovaná viacerými 
spôsobmi (elektronickou poštou, poštou, a pod.), za deň doručenia tejto reklamácie sa 
považuje deň, v ktorom bola podaná reklamácia ako prvá v poradí. 

13.6 V prípade, ak Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi, že nie je schopný odstrániť reklamovanú 
vadu v lehote podľa bodu 14.3 tohto článku Zmluvy, ale môže zabezpečiť náhradné 
riešenie, ktorým bude na primeranej úrovni zabezpečené dočasné plnenie funkcií Projektu, 
lehota podľa bodu 14.3 tohto článku Zmluvy sa primerane predĺži. 

13.7 O čase a predmete odstránenia vady Zmluvné strany spíšu zápisnicu podpísanú oboma 
Zmluvnými stranami. 

13.8 Neplynutie  záruky   končí   dňom   uvedenia   systému   alebo   jeho   časti   do prevádzky 
u Objednávateľa,  pričom  v prípade zistenia  vady nastáva Neplynutie  záruky  minimálne 
v rozsahu jedného dňa. 

13.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v súlade s ustanoveniami bodov 14.3 až 14.5 tohto 
článku Zmluvy aj v prípade, ak svoju zodpovednosť za takúto vadu neuznáva. Ak sa 
následne preukáže, že Zhotoviteľ nebol zodpovedný za predmetnú vadu, Objednávateľ je 
povinný preplatiť Zhotoviteľovi vzniknuté náklady. 



13.10 Zhotoviteľ uhradí Objednávateľovi náklady, ako aj prípadnú škodu, ktoré vzniknú 
Objednávateľovi v dôsledku uplatnenia, ako aj vybavenia reklamácie alebo v súvislosti 
s nimi. 

13.11 Záruka sa nevzťahuje na 
a) súlad Projektu so zmenami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov 

Slovenskej republiky a Európskej únie, ku ktorým dôjde po začatí plynutia záruky 
ohľadom príslušnej časti Projektu, 

b) vady vzniknuté neautorizovaným zásahom do Projektu, ktoré uskutoční Objednávateľ 
alebo tretia strana bez súčinnosti Zhotoviteľa. 

13.12 Zhotoviteľ zaručuje, že odovzdávaný Projekt nemá právne vady, predovšetkým nie je 
zaťažený právami tretích osôb z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť Objednávateľovi škodu spôsobenú uplatnením nárokov 
tretích osôb z titulu porušenia ich chránených práv súvisiacich s Projektom Zhotoviteľa. 

 
 
14. SANKCIE A NÁHRADA ŠKODY 

 
14.1 Zodpovednosť za škodu vzniknutú Zmluvným stranám sa bude posudzovať podľa ust. § 373 

a násl.  Obchodného  zákonníka.  Obe  strany  sa  zaväzujú  vyvinúť  maximálne úsilie k 
predchádzaniu škôd a k minimalizácii vzniknutých škôd. 

14.2 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené jeho porušením tejto Zmluvy a zaväzuje 
sa nahradiť ich Objednávateľovi. 

14.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v rámci zodpovednosti Zhotoviteľa za škodu spôsobenú 
Objednávateľovi pri plnení záväzkov z tejto Zmluvy budú predmetom náhrady výlučne 
škody skutočné a priame. Predmetom náhrady škody nebudú žiadne škody následné, 
náhodné či nepriame, ako napr. ušlý zisk, nerealizovaný výnos či úspora pričom celková 
výška náhrady, ktorú si Objednávateľ bude môcť nárokovať titulom náhrady škody, a ktorú 
Zhotoviteľ bude musieť nahradiť, môže byť najviac v úhrne 100 % z celkovej Zmluvnej 
ceny podľa tejto Zmluvy za jednu a všetky škodové udalosti sumárne. 

14.4 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov celkového odovzdania Projektu 
(30.11.2015) tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa úhradu 
zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR za každý deň omeškania,  celkovo  však maximálne 
20 % celkovej Zmluvnej ceny za Projekt. 

14.5 V prípade, že Zhotoviteľ nesplní povinnosť dodať Funkčný prototyp do štyroch týždňov odo 
dňa účinnosti tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa úhradu 
zmluvnej pokuty vo výške 20 % celkovej Zmluvnej ceny za Projekt. 

14.6 V prípade, že Zhotoviteľ nesplní termíncelkového odovzdania Projektu (30.11.2015), má 
Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa úhradu zmluvnej pokuty vo výške 30 % 
celkovej Zmluvnej ceny za Projekt. 



14.7 Maximálna výška sankcií podľa tejto Zmluvy, ktorú je Objednávateľ oprávnený uplatniť 
voči Zhotoviteľovi, je 50% celkovej zmluvnej ceny za Projekt. 

14.8 Všetky  skutočne   vzniknuté   náklady   Objednávateľa,   ktoré   mu   vznikli   v  súvislosti 
s omeškaním Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, znáša v celej výške Zhotoviteľ. 

14.9 Za dobu omeškania Objednávateľa s úhradou splatnej peňažnej pohľadávky Zhotoviteľa 
prináleží Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,025 % omeškanej sumy za každý deň 
omeškania, celkovo však maximálne 10 % zo Zmluvnej ceny. 

14.10 Nárok oprávnenej strany na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy nevzniká v prípadoch, ak 
k porušeniu zmluvnej  povinnosti  povinnej strany zabezpečenej  zmluvnou pokutou došlo 
v dôsledku vyššej moci, alebo skutočností pričítateľných oprávnenej Zmluvnej strane. 

 
15. ZÁKAZ POSTÚPENIA 

 
15.1 Žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

druhej Zmluvnej strany postúpiť akékoľvek svoje práva alebo povinnosti vyplývajúce zo 
Zmluvy na tretiu stranu. 

15.2 V prípade porušenia povinnosti podľa čl. 15.1 tejto Zmluvy, bude zmluva o postúpení 
zmluvných práv alebo povinností neplatná. 

15.3 V prípade porušenia povinnosti podľa čl. 15.1 jednou zo Zmluvných strán, je druhá Zmluvná 
strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo 
písomné oznámenie o odstúpení od Zmluvy doručené druhej Zmluvnej strane. 

 
16. DÔVERNÉ INFORMÁCIE 

 
16.1 Za dôverné informácie sú na základe tejto Zmluvy stranami považované všetky informácie 

vzájomne poskytnuté alebo sprístupnené v ústnej alebo v písomnej forme, najmä informácie, 
ktoré sa strany dozvedeli v súvislosti s touto Zmluvou, ako aj know-how, ktorým sa 
rozumejú všetky poznatky obchodnej, výrobnej, technickej či ekonomickej povahy súvisiace 
s činnosťou Zmluvnej strany, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu hodnotu a ktoré 
nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné a majú byť chránené. 

16.2 Žiadna zo Zmluvných strán nesmie sprístupniť tretej osobe dôverné informácie, ktoré pri 
plnení tejto Zmluvy získala od druhej Zmluvnej strany, ak táto Zmluva alebo príslušný 
všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inak. 

16.3 Zmluvné strany môžu sprístupniť dôverné informácie za účelom plnenia tejto Zmluvy 
svojim zamestnancom, externým pracovníkom a subdodávateľom, orgánom alebo ich 
členom podieľajúcim sa na plnení podľa tejto Zmluvy za rovnakých podmienok, aké sú 
stanovené Zmluvným stranám v tomto článku, a to len v rozsahu nevyhnutnom pre riadne 
plnenie tejto Zmluvy. Ďalej ich môžu sprístupniť tretím osobám za účelom uskutočnenia 
právneho, účtového alebo daňového poradenstva a auditu niektorej zo Zmluvných strán, ak 



sú tieto osoby viazané povinnosťou ochrany informácií najmenej v rozsahu, aký je 
stanovený v tomto článku. 

16.4 Dôverné informácie týkajúce sa jednej zo Zmluvných strán budú považované Zmluvnými 
stranami za obchodné tajomstvo príslušnej Zmluvnej strany podľa príslušných ustanovení 
Obchodného zákonníka a obidve Zmluvné strany sa ho zaväzujú takto chrániť. 

16.5 Ochrana informácií sa ďalej nevzťahuje na prípady, kedy: 
a) Zmluvná strana preukáže, že je táto informácia verejne dostupná, bez toho, aby túto 

dostupnosť spôsobila sama Zmluvná strana; 
b) Zmluvná strana preukáže, že mala túto informáciu k dispozícii ešte pred dátumom 

sprístupnenia druhou stranou, a že ju nenadobudla v rozpore so zákonom alebo s iným 
obmedzením sprístupnenia; 

c) môže Zmluvná strana získať bezodplatne túto informáciu od tretej osoby, ktorá nie je 
obmedzená v jej sprístupnení; 

d) získa Zmluvná strana od sprístupňujúcej Zmluvnej strany písomný  súhlas sprístupňovať 
danú informáciu, a to aj dodatočne; alebo 

e) ak je sprístupnenie informácie vyžadované zákonom alebo záväzným rozhodnutím 
oprávneného orgánu, 

f) Zmluvná strana dospela k informácii nezávisle, vlastnou činnosťou. 
16.6 Na žiadosť Objednávateľa Zhotoviteľ bezodkladne vráti Objednávateľovi alebo zničí 

dôverné informácie Objednávateľa, ktoré už nie sú potrebné pre účely plnenia tejto Zmluvy. 
16.7 Zmluvné strany sa zaväzujú, že poučia svojich zamestnancov, štatutárne orgány, ich členov 

a subdodávateľov, ktorým sú sprístupnené dôverné informácie o povinnosti chrániť dôverné 
informácie v zmysle tohto článku Zmluvy. 

16.8 Pokiaľ budú informácie poskytnuté Objednávateľom, ktoré sú nevyhnutné na plnenie podľa 
tejto Zmluvy, obsahovať údaje podliehajúce režimu ochrany utajovaných skutočností, je 
Zhotoviteľ povinný postupovať v súlade s takými predpismi. 

16.9 Povinnosť chrániť dôverné informácie uvedené v tomto článku zaväzuje Zmluvné  strany po 
dobu účinnosti tejto Zmluvy, ako aj po zániku ostatných záväzkov z tejto Zmluvy. 

16.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje oboznámiť a následne zabezpečiť od svojich zamestnancov 
realizujúcich predmet plnenia Zmluvy dodržiavanie povinnosti zachovávať mlčanlivosť o 
osobných údajoch, s ktorými počas výkonu prác pre Objednávateľa prišiel do styku, ako aj 
o zákaze ich využitia pre osobnú potrebu, zverejnenia, poskytnutia a sprístupnenia s 
výnimkou orgánov činných v trestnom konaní a vo vzťahu k Úradu pre ochranu osobných 
údajov pri plnení jeho úloh. 

16.11 Požiadavka podľa čl. 16.10 bude zabezpečená podpísaním vyhlásenia o mlčanlivosti zo 
strany príslušného zamestnanca Zhotoviteľa a ako aj jeho subdodávateľov. 

16.12 Všetky podklady poskytnuté Zhotoviteľovi a evidované údaje musia byť po ukončení 
obchodných vzťahov bez vyzvania odovzdané Objednávateľovi alebo podľa jeho 
rozhodnutia vymazané alebo skartované. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na vyhotovené 



kópie. Toto ustanovenie neplatí v prípade vzájomných zmlúv súvisiacej dokumentácie 
medzi Zmluvnými stranami, ktoré ale nesmú byť bez súhlasu Objednávateľa sprístupnené 
tretej strane. 

 
17. KONTROLA A AUDIT 

 
17.1 Objednávateľ alebo ním poverená fyzická a/alebo právnická osoba (osoby) bude počas 

vykonávania jednotlivých fáz realizácie predmetu plnenia Zmluvy a vo vzťahu k týmto 
jednotlivým fázam  oprávnená  vykonávať  kontrolu  plnenia  tejto  Zmluvy Zhotoviteľom 
v miestach určených pre predmet zmluvnej realizácie počas zmluvného plnenia. 

           
17.2 Zmluvné strany berú týmto na vedomie, že účelom kontroly je výlučne kvalita plnenia 

predmetu tejto zmluvy Zhotoviteľom. Kontrolu podľa tohto bodu je Objednávateľ alebo 
ním poverená fyzická a/alebo právnická osoba oprávnená vykonávať len v riadnom 
pracovnom čase a za prítomnosti povereného pracovníka Zhotoviteľa . 

17.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť Objednávateľovi ako zmluvnej strane vykonanie auditu 
podľa bodu 17.1 kedykoľvek oň počas realizácie požiada. Kontrola/audit podľa tohto bodu 
nesmie v nijakom smere obmedzovať ani zasahovať do prevádzky Zhotoviteľa. 

17.4 Zhoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho 
s dodávaným tovarom/prácami/službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy 
o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 VZP a poskytnúť im 
všetku potrebnú súčinnosť.                                                                                       
Zhotoviteľ aj Objednávateľ sú ďalej povinní umožniť legitímnym zástupcom 
a) kontrolných orgánov Európskej komisie, Európskeho úradu boja proti podvodom a 

Európskeho účtovného dvora, 
b) parlamentu a vlády SR v kontrolnej pozícii a osobitne ustanovených kontrolných 

orgánov SR na základe platnej legislatívy, 
c) riadiaceho orgánu pre operačný program, z ktorého je spolufinancovaný predmet tejto 

Zmluvy, 
aby prostredníctvom  kontroly  na  mieste  alebo  auditu  na  základe  a  v súlade 

s príslušnými predpismi SR a EÚ preverili stav realizácie Projektu a plnenie tejto Zmluvy, 
a aby v prípade potreby na základe zmluvných dokumentov, ktoré sú zmluvné strany 
povinné na základe tejto zmluvy udržiavať a na vyžiadanie predložiť, vykonali úplnú 
kontrolu okolností zmluvného plnenia a kontrolu stavu dokumentácie k zmluvnému plneniu. 

17.5 Kontroly v zmysle bodu 17.4 a nasl. sa môžu uskutočňovať až do 31.12.2021 po úhrade 
záverečnej platby na predmet plnenia Zmluvy u obidvoch zmluvných strán. 

17.6 Za účelom kontroly podľa bodov 17.4 a nasl. sa Zhotoviteľ zaväzuje zástupcom Európskej 
komisie, Európskeho úradu boja proti podvodom a Európskeho účtovného dvora umožniť 
primeraný prístup na miesta, na ktorých sa uskutočňuje plnenie  zmluvy, vrátane umožnenia 
prístupu k informačným systémom Zhotoviteľa, ako aj k všetkým dokumentom a databázam 
týkajúcim sa technického a finančného riadenia v súvislosti s predmetom Zmluvy, a prijať 
všetky primerané opatrenia na podporu ich činnosti bez prekážok. Takýto prístup sa 
zástupcom Európskej komisie, Európskeho úradu boja proti podvodom a 



Európskeho účtovného dvora umožní na báze dôvernosti, so zreteľom na tretie strany, bez 
ujmy na záväzkoch vyplývajúcich z verejného práva, ktorému podliehajú. 

17.7 Dokumenty podliehajúce kontrole podľa bodov 17.4 a nasl. musia byť takejto kontrole 
primerane dostupné a usporiadané tak, aby sa uľahčila ich kontrola. 

17.8 Zhotoviteľ je povinný sa na základe tejto zmluvy zaručiť, že práva Európskej komisie, 
Európskeho úradu boja proti podvodom a Európskeho účtovného dvora vykonávať revízie, 
kontroly a previerky v zmysle bodu 17.4 a nasl. sa budú môcť uplatňovať rovnako, za 
rovnakých podmienok a podľa rovnakých predpisov, ako sú stanovené v predmetnom 
článku, na akéhokoľvek priameho subdodávateľa alebo akúkoľvek predmetom plnenia 
priamo Zhotoviteľom zmluvne viazanú osobu, ak odmena za splnenie jej zmluvných 
povinností je zahrnutá v celkovej zmluvnej cene, keďže ide o prostriedky z fondov Európskej 
únie. 

 
18. UKONČENIE ZMLUVY 

 
18.1 Zmluvu je možné skončiť písomnou dohodou oboch zmluvných strán alebo odstúpením od 

Zmluvy. 
18.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v súlade s ustanovením § 344 a nasl.  zák. 

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ak Zhotoviteľ 
podstatným spôsobom poruší svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy a takéto porušenie 
nenapraví ani v priebehu tridsiatich (30) dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa 
na odstránenie takého porušenia, pričom podstatným porušením tejto Zmluvy sa rozumie 
najmä: 

18.2.1 Nevykonanie implementácie časti Projektu v súlade s Prílohou č. 1. 
18.2.2 Omeškanie Zhotoviteľa s implementáciou o viac ako jeden týždeň oproti 

Harmonogramu uvedenému v Prílohe č. 1. 
18.2.3 Omeškanie Zhotoviteľa s vystavením faktúry do 11.12.2015 zavinené 

Zhotoviteľom. 
18.2.4 Ak má Projekt akékoľvek právne vady. 
18.2.5 Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie alebo bude na jeho majetok vyhlásený konkurz 

alebo reštrukturalizácia alebo bude voči nemu začaté exekučné konanie. 
18.2.6 Ak Zhotoviteľ nemôže plniť svoje povinnosti v dôsledku vyššej moci po dobu 

dlhšiu ako 3 mesiace. 
Pri inom porušení je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy ako pri nepodstatnom 
porušení Zmluvy, a teda Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi dodatočné 
splnenie povinnosti v lehote tridsať (30) dní odo dňa doručenia písomného upozornenia na 
porušenie povinnosti. 

18.3 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v súlade s ustanovením § 344 a nasl. zák. č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ak Objednávateľ 



podstatným spôsobom poruší svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy, pričom podstatným 
porušením tejto Zmluvy sa rozumie najmä: 

18.3.1 Omeškanie sa Objednávateľa s uhradením oprávnene fakturovanej Zmluvnej 
ceny o viac ako šesťdesiat (60) dní. 

18.3.2 Ak Objednávateľ nemôže plniť svoje povinnosti v dôsledku vyššej moci po dobu 
dlhšiu ako 3 mesiace. 

Pri inom porušení je Zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy ako pri nepodstatnom 
porušení Zmluvy, a teda Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi dodatočné 
splnenie povinnosti v lehote tridsať (30) dní odo dňa doručenia písomného upozornenia na 
porušenie povinnosti. 

18.4 V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluva ukončuje ku dňu doručenia odstúpenia druhej 
Zmluvnej strane. Pri odstúpení od Zmluvy platí, že Zmluvné strany si vzájomne vrátia 
všetky plnenia, ktoré si už navzájom poskytli na základe tejto Zmluvy. 

 
19. KOMUNIKÁCIA 

 
19.1 Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek komunikácia predpokladaná, vyžadovaná alebo 

uskutočnená  v súvislosti  s touto  Zmluvou  sa  medzi  Zmluvnými  stranami  uskutočňuje 
v písomnej forme. 

19.2 Písomná forma podľa predchádzajúceho bodu je dodržaná, ak je uskutočnená 
(i) písomnou formou, 
(i) elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresy: 

za Objednávateľa: 
za Zhotoviteľa: 

Zmena mailových adries podľa tohto bodu je možná a je účinná odo dňa doručenia 
oznámenia o ich zmene druhej Zmluvnej strane. 

 
 
 
20. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
20.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR 
v zmysle  zákona  č.  40/1964  Zb.  Občiansky  zákonník  v znení  neskorších     predpisov 
a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

20.2 Zmluva sa uzatvára na dobu do splnenia všetkých práv a povinností z nej vyplývajúcich, 
alebo do ich zániku iným spôsobom. 

20.3 Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti podľa tejto Zmluvy doručované poštou sa 
pokladajú za doručené i keď: 



20.3.1 Zmluvná strana odmietne prevziať poštovú zásielku, a to dňom odmietnutia 
prevzatia Zmluvnou stranou, 

20.3.2 poštová zásielka sa vráti ako nedoručiteľná alebo neprevzatá v odbernej   lehote, 
a to dňom jej vrátenia odosielateľovi a to i v prípade, že sa o nej adresát nedozvie. 

Písomnosti doručované poštou budú Zmluvné strany zasielať na adresu sídla druhej 
Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy pričom Zmluvné strany nie sú povinné 
zisťovať inú adresu druhej Zmluvnej strany. 

20.4 Zmluvné strany sa dohodli, že postúpenie a založenie pohľadávok a záväzkov 
vyplývajúcich z tejto Zmluvy na tretiu osobu je možné vykonať zo strany Zhotoviteľa len s 
predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. 

20.5 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený započítať svoju akúkoľvek 
pohľadávku voči akejkoľvek pohľadávke Objednávateľa výlučne po predchádzajúcom 
písomnom súhlase Objednávateľa. 

20.6 Zmluvné strany týmto  berú  na  vedomie,  že  Zmluva  bude  uverejnená  v celom rozsahu 
v zmysle zákona  č.  211/2000  Z.z.  o slobodnom  prístupe  k informáciám  a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

20.7 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky vzniknuté spory budú medzi sebou prednostne riešiť 
zmiernou cestou a v dobrej viere vzájomnou dohodou. 

20.8 Okolnosti neupravené touto Zmluvou sa budú riadiť podľa príslušných ustanovení 
Obchodného zákonníka a platnými právnymi predpismi na území SR s výnimkou 
kolíznych ustanovení. 

20.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli Objednávateľom 
zverejnené, nesprístupni tretím osobám bez písomného súhlasu Objednávateľa a tieto 
informácie nepoužije na iné účely, ako na plnenie záväzkov vyplývajúcich im z tejto 
Zmluvy. 

20.10 Zmluva je  vypracovaná  v slovenskom  jazyku  s platnosťou  originálu.  Preklad  Zmluvy v 
akomkoľvek inom jazyku nebude mať platnosť originálu. 

20.11 V prípade rozporu medzi textom Zmluvy a textom uvedeným v prílohách Zmluvy, bude 
mať prednosť obsah Zmluvy. Všetky pojmy a termíny definované v Zmluve a používané v 
prílohách majú význam definovaný v Zmluve. 

20.12 Akékoľvek zmeny a/alebo doplnenia tejto Zmluvy sa môžu vykonať iba na základe dohody 
obidvoch Zmluvných strán, a to vo forme písomných a očíslovaných dodatkov k Zmluve 
podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán. 

20.13 Ak ktorékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné alebo neúčinné, alebo ak sa takým 
stane z akéhokoľvek dôvodu, potom platnosť ostatných ustanovení nebude žiadnym 
spôsobom dotknutá. Zmluvné strany súhlasia, že v takomto prípade sa takéto neplatné 
alebo neúčinné ustanovenie považuje za nahradené platným ustanovením, ktoré má čo 
možno najviac podobný skutočný a obchodný účinok ako pôvodné ustanovenie. 



20.14 Táto Zmluva a záväzkový vzťah z tejto Zmluvy sa spravuje zákonom č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a Autorským zákonom. 

20.15 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy: 
 

Príloha č. 1 – Predmet dodávky – technická špecifikácia 
Príloha č. 2 – Špecifikácia Zmluvnej ceny - rozpočet 
Príloha č. 3 – Zoznam špecialistov na projekte  

 
20.16 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane dve 

(2) vyhotovenia a Zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia. 
20.17 Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že s obsahom tejto Zmluvy súhlasia, a že vyjadruje ich 

slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov, 
ktorí Zmluvu podpísali. 

 
 
V Bratislave, dňa  6.11.2015                                           V Bratislave, dňa  6.11.2015 
 
 
 
 
______________________________                               ______________________________ 
 
    Prof. RNDR. Ján Turňa , CSc.                                             Ing. Jozef Chamraz, MBA 
    generálny riaditeľ CVTI SR                                                  predseda predstavenstva   
 
 
 
 
                                                                                          _______________________________ 
 
                                                                                                  Ing. Katarína Hajduová 
                                                                                                     člen predstavenstva 
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 



	

	

   Príloha č. 1 
 
     Detailná funkčná špecifikácia 
 
Ponúknuté zariadenia svojimi parametrami a službami plne vyhovujú všetkým požiadavkám 
špecifikovaným v súťažných  podkladoch. 
 
Taktiež sú schopné komunikácie s aktuálne používanými zariadeniami v sieti, ktorými sú Cisco 
Catalyst 6509, Cisco Catalyst 3560E, Huawei Cloud Engine 6850-48S4Q-EI, Dell 
PowerConnect 6224F 
 
 
 
 
1)	Prenosový	systém	–	34	ks	pre	17	fullduplexných	liniek	
 
 
Predmetom ponúkaného riešenia sú zariadenia, ktoré umožnia nad existujúcou infraštruktúrou 
tvorenou z nenasvietených optických vlákien vytvárať prenosové kanály s rozhraním 100GE. 
Navrhovaný prenosový systém je tvorený 34 zariadeniami typu Cloud Xpress CX-100E od 
spoločnosti Infinera.  
	

Infinera Cloud Xpress CX-100E 
je účelové zariadenie, optimalizované pre širokopásmové point-to-point prepojenie pre 
prostredia regional, metro a campus. Cloud Xpress CX-100E systémy sa vyznačujú 
jednoduchým, rýchlym nasadzovaním, nízkou spotrebou a nízkym nárokom na priestor. 
Kombinácia koherentného DWDM optického procesora s Ethernet prepínačom s vysokou 
hustotou portov, poskytuje viacnásobnú Tbps DWDM kapacitu cez jednoduchý optický pár. 
CX-100E podporuje 5 x 100GbE portov (QSFP28) / 20 x 10GbE (SFP+) portov,  priepustnosť 
500Gbps  na jeden systém CX-100E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veľkosť 
Cloud Xpress poskytuje priepustnosť 500Gbps pri veľkosti 2 RU s 100GbE alebo 10GbE 
rozhraniami. Cloud Xpress v plne osadenom 42 RU racku môže poskytnúť priepustnosť až viac 
ako 10Tbps.  
Jednoduchá správa – Cloud Xpress je vhodný pre prostredia s rôznorodými operačnými 
modelmi. Vďaka rack-and-stack form faktoru a novému softvérovému prístupu, Cloud Xpress 
umožňuje jednoduchú integráciu do existujúceho cloud systému použitím SDN (Software 
Defined Networking) aplikačného programového rozhrania. To umožňuje rýchlu 
škálovateľnosť, minimalizovať zlyhanie ľudského faktora a znížiť operačné náklady. 
Nízka spotreba – Cloud Xpress spotrebuje o polovicu menej energie ako podobné produkty od 
iných výrobcov. 



	

	

  
 
 
 
 
Technológia Instant Bandwith - Cloud Express podporuje technológiu „Infinera Instant 
Bandwidth“, ktorá umožňuje aktivovať šírku pásma v 100G prírastkoch (až do 500G na jeden 
Cloud Xpress) len pridaním softvérovej licencie bez nutnosti inštalácie nového hardvéru. 
 

 
 
 
 
Optické parametre - v závislosti od typu použitého optického MUX, Cloud Xpress podporuje 
rozsah optického preklenutia bez nutnosti zosilňovania signálu od 20dB (8Tbit) až do 37 dB 
(500G). 

§  37dB pre 500G/s point-to-point bez MUX 
§  33dB pre 1Tb/s point-to-point s pasívnym MUX (R/B) 
§  25dB for 2Tb/s point-to-point s pasívnym MUX (R/B a LMM1H-2) 
§  20dB for 8Tb/s point-to-point s pasívnym MUX (FMP-O50) 



	

	

 
 
 
Správa zariadenia - konfigurácia a monitoring je podporovaný prostredníctvom štandardného 
rozhrania CLI bez nutnosti inštalácie osobitného manažment systému. CLI rozhranie je dostupné 
cez sériovú konzolu a SSHv2. V prípade potreby je možná aj správa prostredníctvom DNA 
NMS alebo prostredníctvom SDN API. 
 
 
Požiadavky a ich plnenie pre prenosový systém s duálnym AC napájaním 230V (28 kusov) 
		

	 Požadované	parametre	 Plnenie	parametrov	ponúkaným	riešením	
Infinera	

Hlavné	vlastnosti:		 Podpora	min.	4	nezávislých	prenosových	kanálov	s	
rozhraním	100GE	po	jednom	páre	optických	vlákien.		

Áno	
Každý	Cloud	Xpress	podporuje	5	x	100G	prenosových	
kanálov.	Používajúc	passive	mux	až	do	16	Cloud	Xpress	
systémov	(80	kanálov	=	8Tbit)	môže	byť	jednom	páre	
optických	vlákien	

Konfigurácia		 Možnosť	postupnej	aktivácie	prenosových	kanálov	
zakúpením	licencie	bez	nutnosti	inštalácie	nového	
hardvéru;	rozsah	dodávky	licencií	min.	2x100GE	bez	
časového	obmedzenia		

Áno	
Cloud	Xpress	podporuje	technológiu	„Infinera	Instant	
Bandwidth“,	ktorá	umožňuje	aktivovať	šírku	pásma	v	
100G	prírastkoch	(až	do	500G	na	jeden	Cloud	Express)	
len	pridaním	softvérovej	licencie	bez	nutnosti	inštalácie	
nového	hardvéru.	Rozsah	dodávky	licencií	je	2x100GE	
bez	časového	obmedzenia.	

Optické	
parametre		

prenos	po	štandardnom	optickom	vlákne	(G.652)	na	
vzdialenosť	min.	100	km	bez	nutnosti	zosilňovania	
signálu.		

Áno	
V	závislosti	od	typu	použitého	optického	MUX,	Cloud	
Xpress	podporuje	nezosilnený	signál	od	20dB	(8Tbit),	až	
do	37	dB	(500G).	
• 37dB	pre	500G/s	point-to-point	bez	MUX	
• 33dB	pre	1Tb/s	point-to-point	s	pasívnym	MUX	(R/B)	
• 25dB	for	2Tb/s	point-to-point	s	pasívnym	MUX	(R/B	
a	LMM1H-2)	

• 20dB	for	8Tb/s	point-to-point	s	pasívnym	MUX	
(FMP-O50)	

Ethernet	
rozhranie		

QSFP28	s	možnosťou	použitia	optických	transceiverov	a	
metalických	DAC	káblov	aj	od	iných	výrobcov		

Áno	
CX-100E	podporuje	QSFP28	„pluggable“	moduly	od	
rôznych	výrobcov			

Manažment:		 Konfigurácia	a	monitoring	prostredníctvom	CLI	
rozhrania,	bez	nutnosti	inštalácie	osobitného	
manažmentového	systému		

Áno	
Konfigurácia	a	monitoring	je	podporovaný	
prostredníctvom	štandardného	rozhrania	CLI	bez	
nutnosti	inštalácie	osobitného	manažment	systému.	CLI	
rozhranie	je	dostupne	cez	sériovú	konzolu	a	SSHv2.	

Napájanie:		 Redundantné	AC	napájacie	zdroje	230V		 Áno	
CX	podporuje	2	redundadtné	napájacie	zdroje,	ktoré	
môžu	byť	buď	AC	(90-260V)	alebo	DC	(48V)	

Smer	prietoku	
vzduchu:		

Nasávanie	studeného	vzduchu	pri	optických	
portoch	Výstup	teplého	vzduchu	na	opačnej	
strane	zariadenia		

Áno	
Plnohodnotné	chladenie	spredu	dozadu.	To	
znamená,	že	studený	vzduch	je	nasávaný	spredu	
a	výstup	teplého	vzduchu	je	na	zadnej	časti	



	

	

systému.	Jednotlivo	vymeniteľné	ventilátory	sú	
prístupné	na	zadnej	časti	zariadenia.	

Fyzické	rozmery	a	
montáž:		

Montovateľné	do	19’’	stojanu		 Áno	
Zariadenie	je	montovateľné	do	štandardného	19’’	
stojana.	

Fyzické	rozmery	-	
výška:		

Max.	2RU	(89mm)	–	z	dôvodu	obmedzeného	priestoru	v	
uzloch	siete	a	v	priestoroch	poskytovateľov	optických	
vlákien		

Áno	
Výška	zariadenia	je	max.	2RU	

Príslušenstvo		 2	ks	QSFP28	DAC	káblov	na	prepojenie	so	switchom		 Áno	
2	copper	DAC	káble	sú	súčaťou	ponuky	

Podpora	a	
aktualizácie:		

Min.	5	rokov		 Áno	
Ponuka	zahrňuje	podporu	TAC	a	Software	Maintenance	
Service	vrátane	aktualizácie	na	5	rokov	

Záruka:		 Min.	5	rokov		 Áno	
Záruka	na	5	rokov	je	súčasťou	ponuky	

			
Požiadavky a ich plnenie pre prenosový systém s duálnym DC napájaním (6 kusov) 
		

	 Požadované	parametre	 Plnenie	parametrov	ponúkaným	riešením	
Infinera	

Hlavné	vlastnosti:		 Podpora	min.	4	nezávislých	prenosových	kanálov	s	
rozhraním	100GE	po	jednom	páre	optických	vlákien.		

Áno	
Každý	Cloud	Xpress	podporuje	5	x	100G	prenosových	
kanálov.	Používajúc	passive	mux	až	do	16	Cloud	Xpress	
systémov	(80	kanálov	=	8Tbit)	môže	byť	jednom	páre	
optických	vlákien	

Konfigurácia		 Možnosť	postupnej	aktivácie	prenosových	kanálov	
zakúpením	licencie	bez	nutnosti	inštalácie	nového	
hardvéru;	rozsah	dodávky	licencií	min.	2x100GE	bez	
časového	obmedzenia		

Áno	
Cloud	Xpress	podporuje	technológiu	„Infinera	Instant	
Bandwidth“,	ktorá	umožňuje	aktivovať	šírku	pásma	v	
100G	prírastkoch	(až	do	500G	na	jeden	Cloud	Express)	
len	pridaním	softvérovej	licencie	bez	nutnosti	inštalácie	
nového	hardvéru.	Rozsah	dodávky	licencií	je	2x100GE	
bez	časového	obmedzenia.	

Optické	
parametre		

prenos	po	štandardnom	optickom	vlákne	(G.652)	na	
vzdialenosť	min.	100	km	bez	nutnosti	zosilňovania	
signálu.		

Áno	
V	závislosti	od	typu	použitého	optického	MUX,	Cloud	
Xpress	podporuje	nezosilnený	signál	od	20dB	(8Tbit),	až	
do	37	dB	(500G).	
• 37dB	pre	500G/s	point-to-point	bez	MUX	
• 33dB	pre	1Tb/s	point-to-point	s	pasívnym	MUX	(R/B)	
• 25dB	for	2Tb/s	point-to-point	s	pasívnym	MUX	(R/B	
a	LMM1H-2)	

• 20dB	for	8Tb/s	point-to-point	s	pasívnym	MUX	
(FMP-O50) 

Ethernet	
rozhranie		

QSFP28	s	možnosťou	použitia	optických	transceiverov	a	
metalických	DAC	káblov	aj	od	iných	výrobcov		

Áno	
CX-100E	podporuje	QSFP28	„pluggable“	moduly			

Manažment:		 Konfigurácia	a	monitoring	prostredníctvom	CLI	
rozhrania,	bez	nutnosti	inštalácie	osobitného	
manažmentového	systému		

Áno	
Konfigurácia	a	monitoring	je	podporovaný	
prostredníctvom	štandardného	rozhrania	CLI	bez	
nutnosti	inštalácie	osobitného	manažment	systému.	CLI	
rozhranie	je	dostupné	cez	sériovú	konzolu	a	SSHv2.	

Napájanie:		 Redundantné	zdroje	s	automatickou	selekciou	
napájania	DC	48V	alebo	AC	230V.	Ak	zariadenie	
nepodporuje	zdroje	s	automatickou	selekciou	
DC/AC	napájania,	je	možné	dodať	štandardné	AC	
napájacie	zdroje	230	V.			

Áno	
CX	podporuje	2	redundadtné	napájacie	zdroje,	ktoré	
môžu	byť	buď	AC	(90-260V)	alebo	DC	(48V)	

Smer	prietoku	
vzduchu:		

Nasávanie	studeného	vzduchu	pri	optických	
portoch	Výstup	teplého	vzduchu	na	opačnej	
strane	zariadenia		

Áno	
Plnohodnotné	chladenie	spredu	dozadu.	To	
znamená,	že	studený	vzduch	je	nasávaný	spredu	
a	výstup	teplého	vzduchu	je	na	zadnej	časti	
systému.	Jednotlivo	vymeniteľné	ventilátory	sú	
prístupné	na	zadnej	časti	zariadenia.	

Fyzické	rozmery	a	
montáž:		

Montovateľné	do	19’’	stojanu		 Áno	
Zariadenie	je	montovateľné	do	štandardného	19’’	
stojana.	

Fyzické	rozmery	-	
výška:		

Max.	2RU	(89mm)	–	z	dôvodu	obmedzeného	priestoru	v	
uzloch	siete	a	v	priestoroch	poskytovateľov	optických	
vlákien		

Áno	
Výška	zariadenia	je	max.	2RU	

Príslušenstvo		 2	ks	QSFP28	DAC	káblov	na	prepojenie	s	ethernet	
prepínačom		

Áno	
2	copper	DAC	káble	sú	súčaťou	ponuky	

Podpora	a	 Min.	5	rokov		 Áno	
Ponuka	zahrňuje	podporu	TAC	a	Software	Maintenance	



	

	

aktualizácie:		 Service	vrátane	aktualizácie	na	5	rokov	

Záruka:		 Min.	5	rokov		 Áno	
Záruka	na	5	rokov	je	súčasťou	ponuky	

 
 
 
 

2)	Prepínače	–	celkovo	40ks	
 
Predmetom ponúkaného riešenia sú sieťové zariadenia - ethernet prepínače s podporou 
technológie TRILL, ktoré umožnia vytváranie L2 virtuálnych sietí nad prenosovou 
infraštruktúrou so 100GE kanálmi. Ponúkané prepínače CloudEngine 8800 od spoločnosti 
Huawei sú v dvoch konfiguráciách. Líšia sa v konfigurácii dodaných sieťových kariet a 
rozhraní. 
 

 
 

Huawei CloudEngine 8800 
(CE8800) sú ethernet prepínače novej generácie spĺňajúce najvyššie požiadavky pre prepojenie 
univerzitných sietí a dátových centier. Poskytujú vysoký výkon, vysokú hustotu portov a nízku 
latenciu. CE8800 má moderné architektonické riešenie a obsahuje všetky požadované typy 
portov 100GE, 40GE, 25GE, 10GE. Použitá softwarová platforma Huawei VRP8 poskytuje 
rozsiahle funkcie a služby pre dátové centrá aj poskytovateľov služieb. Smer prúdenia vzduchu 
(front-to-back alebo back-to-front) môže byť zmenený podľa potreby.  
Ponúknuté zariadenia CE8800 môžu byť nasadené ako centrálne alebo agregačné prepínače v 
sieťach veľkých firiem, univerzitných sieťach alebo u poskytovateľov služieb. 
 
Veľkosť 
Fyzické rozmery CE8800 sú Šírka 442mm, Hĺbka 600mm, Výška 88mm (2U) 
 

 
 
 
Obsahuje zásuvné moduly pre 4x flexibilné karty nasledovných typov: 
 

24*10GE (SFP+) alebo 25GE (SFP28) a 2*100GE (QSFP28) 
 

 
 
24*10GE (BASE-T) a 2*100GE (QSFP28) 
 

 
 
8*100GE (QSFP28) 
 



	

	

 
 
16*40GE (QSFP+) 
 

 
 
 
Správa zariadenia 
Konfigurácia a monitoring je podporovaný prostredníctvom štandardného rozhrania CLI bez 
nutnosti inštalácie osobitného manažment systému. CLI rozhranie je dostupné cez konzolu a 
SSH. V prípade potreby je možná aj správa prostredníctvom nadstavbových manažmentových 
systémov a integrácia cez SNMP. 
 
 
Prehľad hlavných parametrov CE8800 
CE8860 podporuje maximálne 32*100GE, 64*40GE, alebo 128*25GE / 10GE portov pre 
zabezpečenie prístupových a agregačných funkcií s vysokou hustotou prostredníctvom 
flexibilných kombinácií kariet. 
Jeho switchovacia kapacita je 3,2 Tbit/s a výkon 2976 Mpps. 
Každý 100G port možno použiť ako štyri 25GE SFP28 porty. 100G QSFP28 tiež podporujú 
40GE QSFP+ optické moduly. 40GE porty môžu byť prevedené na 10GE porty cez QSFP+ 
breakout káble. 
 
 
Podpora protokolu TRILL 
CE8800 podporuje protokol TRILL v súlade s 
RFC6325 a ECMP load balancing TRILL paketov 
podľa vnútorných L3 a L4 hlavičiek.  
 
Umožňuje tak efektívne rozširovanie siete a 
flexibilitu služieb bez tradičných obmedzení 
fyzickej topológie. Vo virtualizovanom prostredí 
poskytuje podporu pre rozsiahle a bezproblémové 
migrácie Virtual Machine (VM) spolu s mnohými 
ďalšími sieťovými službami rýchlo, jednoducho a 
spoľahlivo. 
 

 
 

 
Požiadavky a ich plnenie pre Prepínače – základná konfigurácia (28 ks) 
 
	 Požadované	parametre	 Plnenie	parametrov	ponúkaným	riešením	

Huawei	

Celková	prepínacia	
kapacita: 

min.	3	Tbit/s Áno	
3,2	Tbit/s		



	

	

Podpora	štandardov	
a	technológií:	

-	modulárne	chassis	s	možnosťou	
kombinovania	rôznych	typov	modulov	
-	moduly	pre	rozhrania	100GE,	40GE,	25GE,	
10GE	
-	možnosť	použitia	optických	transceiverov	a	
DAC	káblov	od	iných	výrobcov	
-	podpora	optického	monitoringu	z	transceiverov	
-	podpora	protokolu	TRILL	(v	súlade	s	RFC6325),	
-	ECMP	load-balancing	TRILL	paketov	podľa	vnútorných	
L3	a	L4	hlavičiek	
	

Áno	
-	modulárne	chassis	s	možnosťou	
kombinovania	modulov	24*10GE	(SFP+)	alebo	25GE	
(SFP28)	a	2*100GE	(QSFP28),	24*10GE	(BASE-T)	a	
2*100GE	(QSFP28),	8*100GE	(QSFP28),	16*40GE	(QSFP+)	
-	moduly	pre	rozhrania	100GE,	40GE,	25GE,	
10GE	
-	optické	transceivery	a	DAC	káble	od	iných	výrobcov	je	
možné	použiť	
-	podpora	optického	monitoringu	z	transceiverov	
-	podpora	protokolu	TRILL	(v	súlade	s	RFC6325),	
-	ECMP	load-balancing	TRILL	paketov	podľa	vnútorných	L3	
a	L4	hlavičiek	

Rozsah	modulov	v	
základnej	
konfigurácii:	

8xQSFP28	(100GE)	pre	backbone	
24xSFP+	(10GE)	pre	pripojenie	v	uzloch	

Áno	
8xQSFP28	(100GE)	pre	backbone	
24xSFP+	(10GE)	a	2*100GE	(QSFP28)	pre	pripojenie	v	
uzloch	

Manažovanie:	 Konfigurácia	a	monitoring	prostredníctvom	
CLI	rozhrania,	bez	nutnosti	inštalácie	
osobitného	manažmentového	systému	

Áno	
Konfigurácia	a	monitoring	je	podporovaný	
prostredníctvom	štandardného	rozhrania	CLI	bez	nutnosti	
inštalácie	osobitného	manažment	systému.	CLI	rozhranie	
je	dostupné	cez	konzolu	a	SSH	

Napájanie:	 Redundantné	AC	napájacie	zdroje	230V	 Áno	
Redundantné	AC	napájacie	zdroje	(100-240V)	

Smer	prietoku	
vzduchu:	

Nasávanie	studeného	vzduchu	pri	optických	
portoch	
Výstup	teplého	vzduchu	na	opačnej	strane	
zariadenia	

Áno	
Nasávanie	studeného	vzduchu	spredu	pri	optických	
portoch	a	výstup	teplého	vzduchu	na	opačnej	strane	
zariadenia.	V	prípade	potreby	je	k	dispozícii	aj	typ	s	
obráteným	smeru	prúdenia	vzduchu.	

Fyzické	rozmery	a	
montáž:	

Montovateľné	do	19’’	stojanu	 Áno	
Zariadenie	je	montovateľné	do	štandardného	19’’	stojana.	

Fyzické	rozmery	-	
výška:	

Max.	2RU	(89mm)	–	z	dôvodu	obmedzeného	
priestoru	v	uzloch	siete	a	v	priestoroch	
poskytovateľov	optických	vlákien	

Áno	
Výška	zariadenia	je	max.	2RU	(88,1mm)	

Podpora	a	
aktualizácie:	

Min.	5	rokov	 Áno	
Ponuka	zahrňuje	podporu	TAC	a	Software	Maintenance	
Service	vrátane	aktualizácie	na	5	rokov	

Záruka:	 Min.	5	rokov	 Áno	
Záruka	na	5	rokov	je	súčasťou	ponuky	

 
 

Požiadavky a ich plnenie pre rozšírenú konfiguráciu. Spĺňa všetky požiadavky základnej 
konfigurácie a navyše obsahuje (12 ks) 
 
	 Požadované	parametre	 Plnenie	parametrov	ponúkaným	riešením	

Huawei	

Prídavné	moduly	v	
rozšírenej	
konfigurácii	

16xQSFP+	(40GE)	pre	pripojenie	MAN	sietí	 Áno	
16xQSFP+	(40GE)	pre	pripojenie	MAN	sietí	

Príslušenstvo	
dodávky	

2	ks	QSFP28	LR4	optických	transceiverov	 Áno	
2	ks	QSFP28	LR4	optických	transceiverov	

 
 
 
Všetky zariadenia musia byť dodané a implementované najneskôr do 30.11.2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

Prenosový	systém	Infinera		 Počet	
Dátum	predbežnej	

inštalácie	
Trnava:	Paulínska	16										 5	 23.11-30.112015	
Zvolen:	Masarykova	24										 3	 23.11-30.112015	
Košice-UPJŠ:	Šrobárova	2								 1	 23.11-30.112015	
Košice-TU:	Boženy	Nemcovej	3				 1	 23.11-30.112015	
Prešov:	ul.	17.	novembra	1						 1	 23.11-30.112015	
Nitra:	Tr.	A.	Hlinku	2									 1	 23.11-30.112015	
Piešťany:	Bernolákova	14	 2	 23.11-30.112015	
Trenčín:	Študentská	2	 2	 23.11-30.112015	
Žilina:	ul.	1.	mája	32	 2	 23.11-30.112015	
Martin:	Novomeského	7	 2	 23.11-30.112015	
Ružomberok:	Hrabovská	cesta	1/A	 2	 23.11-30.112015	
Banská	Bystrica:	Tajovského	10	 2	 23.11-30.112015	
Galanta:	ul.	29.	augusta	7	 2	 23.11-30.112015	
Nové	Zámky:	Tyršova	2	 2	 23.11-30.112015	
Levice:	Nádražný	rad	2	 2	 23.11-30.112015	
Lučenec:	Kpt.	Nálepku	1	 2	 23.11-30.112015	
Rožňava:	hl.	žel.	stanica	Rožňava	-	
Brzotín	 2	 23.11-30.112015	
 
 

Ethernet	prepinace	(Huawei)	 Počet	
Dátum	predbežnej	

inštalácie	
Trnava:	Paulínska	16								 5	 23.11-30.112015	
Zvolen:	Masarykova	24							 2	 23.11-30.112015	
Žilina:	ul.	1.	mája	32	 1	 23.11-30.112015	
Žilina:	Univerzitná	1	 1	 23.11-30.112015	
Košice-UPJŠ:	Šrobárova	2	 1	 23.11-30.112015	
Košice-TU:	Boženy	Nemcovej	3	 1	 23.11-30.112015	
Nitra:	Tr.	A.	Hlinku	2	 1	 23.11-30.112015	
Piešťany:	Bernolákova	14	 1	 23.11-30.112015	
Trenčín:	Študentská	2	 1	 23.11-30.112015	
Púchov:	Ivana	Krasku	30	 1	 23.11-30.112015	
Martin:	Novomeského	7	 1	 23.11-30.112015	
Ružomberok:	Hrabovská	cesta	1/A	 1	 23.11-30.112015	
Banská	Bystrica:	Tajovského	10	 1	 23.11-30.112015	
Galanta:	ul.	29.	augusta	7	 1	 23.11-30.112015	
Nové	Zámky:	Tyršova	2	 1	 23.11-30.112015	
Levice:	Nádražný	rad	2	 1	 23.11-30.112015	
Lučenec:	Kpt.	Nálepku	1	 1	 23.11-30.112015	
Rožňava:	hl.	žel.	stanica	Rožňava	-	Brzotín		 1	 23.11-30.112015	
Liptovský	Mikuláš;	Hurbanova	6	 1	 23.11-30.112015	
Komárno:	Hradná	2	 1	 23.11-30.112015	
Hurbanovo:	Komárňanská	108	 1	 23.11-30.112015	
Prievidza:	Bakalárska	2	 1	 23.11-30.112015	
Prešov:	ul.	17.	novembra	1	 1	 23.11-30.112015	
Spišská	Nová	Ves:	Javorová	16	 1	 23.11-30.112015	
Trebišov:	Komenského	12	 1	 23.11-30.112015	



	

	

Poprad:	Mnoheľova	828	 1	 23.11-30.112015	
Vranov	nad	Topľou:	Dr.	C.	Daxnera	3	 1	 23.11-30.112015	
Humenné:	Štefánikova	20	 1	 23.11-30.112015	
Michalovce:	Masarykova	1	 1	 23.11-30.112015	
Senica:	Dlhá	256	 1	 23.11-30.112015	
Skalica:	ul.	Vally	2/A	 1	 23.11-30.112015	
Dunajská	Streda:	nám.	Ármina	Vámberyho	 1	 23.11-30.112015	
Stará	Lesná:	Stará	Lesná	281	 1	 23.11-30.112015	
Nové	Mesto	nad	Váhom:	Bzinská	11	 1	 23.11-30.112015	
Topoľčany:	Bernolákova	7	 1	 23.11-30.112015	
 
 
 



Príloha č.2 – Špecifikácia zmluvnej ceny 
 

 
 
P. č. 

 
 
Druh tovaru 

 
 
Typ,  značka výrobku 

 
 
M.J 

 
Požadované 

množstvo 

Jednotková 
cena v EUR 

bez DPH 

Jednotková 
cena v EUR 

s DPH 

Cena spolu v 
EUR s DPH  (5. 

Stĺpec x 7. 
Stĺpec) 

 
Stl. 1 Stĺpec 2 

 
Stĺpec 3 

 
Stl.4 

 
Stĺpec 5 

 
Stĺpec 6 

 
Stĺpec 7 

 
Stĺpec 8 

 
Prenosový systém Infinera Cloud Xpress CX-100E – 34 ks pre 17 fullduplexných liniek z  toho: 

 
1. 

Prenosový systém s duálnym AC 
napájaním 230V 

Infinera  
ks 

 
28 139 520,00 167 424,00 4 687 872,00 

 
2. 

Prenosový systém s duálnym DC 
napájaním 

Infinera  
ks 

 
6 140 000,00 168 000,00 1 008 000,00 

 
Prepínače Huawei CloudEngine 8800 - celkom 40 ks z toho: 

 
2. Prepínače – základná konfigurácia 

Huawei  
ks 

 
28 81 280,00 97 536,00 2 731 008,00 

 
3. Prepínače – rozšírená konfigurácia 

Huawei  
ks 

 
12 85 350,00 102 420,00 1 229 040,00 

Celkom cena v EUR s DPH x x x x x 9 655 920,00 

 



Príloha č.3 - Zoznam špecialistov na projekte 
 
P.
č. 

Meno a 
priezvisko Pozícia E - mail Telefón 

1. Ing. Bystrík 
Bindas 

Špecialista č. 1: 
Projektový manažér - 
vedúci projektu 

  

2. Ing. Richard 
Wittlinger 

Špecialista č. 2 
Architekt riešenia   

3. Ing. Peter 
Pikna 

Špecialista č. 3 
Implementačný technik   

4. Ing. Miloš 
Zaťko 

Špecialista č.4 Hlavný 
oživovač IKT a 
telekomunikačných 
systémov 
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