
Zmluva č. 43814-9/2020-BA 

 

ZMLUVA  
na dodávku serverov 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v platnom znení 

 

Článok I 
Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:  Sociálna poisťovňa 
Sídlo:  Ul. 29. augusta 8 a 10 
  813 63 Bratislava  
Štatutárny orgán:   Ing. Juraj Káčer  
   generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne 
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
IBAN:     SK40 8180 0000 0070 0016 4314 
SWIFT:    SPSRSKBA 
IČO:    30807484 
DIČ:  2020592332 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
Poskytovateľ:   SOFOS, a. s.     
Sídlo:     Dúbravská cesta 3 
     845 46 Bratislava     
V mene poskytovateľa koná:  Ing. Milan Žibrita 
     člen predstavenstva      
Bankové spojenie:   ČSOB a.s. 
IBAN:     SK46 7500 0000 0005 8472 6373 
SWIFT:    CEKOSKBX 
IČO:     31 318 347 
DIČ:     2020430742 
IČ DPH:    SK2020430742 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka 
č. 6399/B 
(ďalej len „poskytovateľ“) 
 
(ďalej spolu ako „zmluvné strany“) 
 
 
Východiskovým podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy na dodávku serverov (ďalej len 
„zmluva“) sú súťažné podklady a ponuka poskytovateľa zo dňa 21.05.2020 predložená 
do verejnej súťaže vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 69/2020 dňa 
27.03.2020 pod značkou 12175 – MST v rámci zadávania nadlimitnej zákazky podľa zákona  
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a výsledok elektronickej 
aukcie, ktorá sa použila pri vyhodnocovaní ponúk.  
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Článok II 
Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa dodať servery a poskytnúť súvisiace 

služby (ďalej aj „predmet zmluvy“) za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, ktorý 

pozostáva z nasledujúcich dodávok, výkonov a služieb: 

2.1.1 dodávka serverov (ďalej aj „tovar“) podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 k 

tejto zmluve do určeného priestoru v mieste dodania/plnenia, vrátane dopravy a 

vykládky, 

2.1.2 realizácia inštalácie, otestovanie a diagnostiky.  

2.2 Technické parametre (špecifikácia predmetu zmluvy), množstvo (počet kusov) 

predmetu zmluvy, vrátane súvisiacich služieb, t. j. dopravy, vykládky, inštalácie,  

otestovania a diagnostiky sú uvedené v prílohe č. 1 k tejto zmluve. 

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje riadne a včas dodať predmet zmluvy a zabezpečiť súvisiace 

služby, t. j. dodávku, dopravu a vykládku serverov do určeného priestoru v mieste 

dodania/plnenia určeného objednávateľom a realizáciu inštalácie, otestovanie a 

diagnostiku v rozsahu stanovených podmienok. 

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včasné vykonanie predmetu zmluvy zaplatiť 

cenu za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.  

 
Čl. III 

Termín a miesto dodania/plnenia 

3.1 Miestom dodania/plnenia predmetu zmluvy je ústredie objednávateľa: Sociálna 

poisťovňa, ústredie, Ul. 29 augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava.  

3.2 Poskytovateľ sa zaväzuje dodať tovar vrátane jeho nakládky, dopravy a vykládky na 

určené miesto dodania/plnenia podľa článku II bodu 2.1.1 zmluvy najneskôr do 

šiestich (6) týždňov odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Poskytovateľ zabezpečí 

dodávku, nakládku serverov, ich dopravu a vykládku do určeného priestoru v mieste 

dodania/plnenia určeného objednávateľom v bode 3.1 toho článku. Dokladom 

o dodávke, doprave a vykládke bude preberací protokol odsúhlasený a podpísaný 

poverenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktorými sú za poskytovateľa Bc. Kamil 

Hort a za objednávateľa riaditeľ odboru prevádzky a riadenia služieb IS. 

3.3 Realizáciu inštalácie, otestovania a diagnostiky v ústredí objednávateľa podľa článku II 

bodu 2.1.2 zmluvy vykoná poskytovateľ do šiestich (6) týždňov od podpísania 

preberacieho protokolu podľa bodu 3.2 tohto článku zmluvy. Dokladom o realizácii 

inštalácie, otestovania a diagnostiky bude akceptačný protokol, ktorý odsúhlasia a 

podpíšu poverení zástupcovia oboch zmluvných strán uvedení v bode 3.2. 

3.4 Poskytovanie služieb podľa článku II bodu 2.1.2 sa poskytovateľ zaväzuje poskytovať 

spôsobom a v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 k tejto zmluve odo dňa podpísania 

preberacieho protokolu. 

3.5 Poskytovateľ sa zaväzuje oznámiť objednávateľovi termín dodania tovaru podľa článku 

II bodu 2.1.1 zmluvy do miesta dodania/plnenia najneskôr 2 pracovné dni pred jeho 

dodaním podľa bodu 3.2 tohto článku zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti nie 

je objednávateľ povinný prevziať tovar v deň jeho dodávky a vykládky, ale až 

v nasledujúci deň. Náklady spojené s odmietnutím prevzatia takejto dodávky znáša 

poskytovateľ. 

3.6 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať predmet zmluvy, ktorý bol dodaný riadne a včas 

podľa článku II zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa uvedenými v tejto 

zmluve. V opačnom prípade si objednávateľ vyhradzuje právo predmet zmluvy alebo 

jeho časť neprevziať a nezaplatiť zaň dohodnutú zmluvnú cenu, resp. jej časť. 
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Článok IV 
Cena za predmet zmluvy 

4.1 Cena za plnenie celého predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán 

v eurách v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej 

republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov. 

4.2 Celková cena za predmet zmluvy je zmluvnými stranami dohodnutá vo výške: 

Cena bez DPH:  154 166,67 EUR, 
 DPH 20%:    30 833,33 EUR, 
 Cena s DPH:  185 000,00 EUR, 
 (slovom: stoosemdesiatpäťtisíc EUR s DPH), z toho: 
 

4.2.1 Cena za dodávku serverov vrátane dopravy a vykládky podľa článku II 
bodu 2.1.1 tejto zmluvy a prílohy č. 1 k tejto zmluve je stanovená vo výške  
153 266,67 EUR bez DPH, 
20 % sadzba DPH 30 653,33 EUR, 
183 920,00 EUR s DPH, 
(slovom: stoosemdesiattritisícdeväťstodvadsať EUR s DPH).  
 

4.2.2 Cena za inštaláciu, otestovanie a diagnostiku podľa článku II bodu 2.1.2 
tejto zmluvy je stanovená vo výške  
900,00 EUR bez DPH,  
20 % sadzba DPH 180,00 EUR,  
1 080,00 EUR s DPH,  
(slovom: tisícosemdesiat EUR s DPH). 
 

 Podrobná cenová kalkulácia predmetu zmluvy tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve. 

DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych 
predpisov, platných v čase zdaniteľného plnenia.  

4.3 Jednotkové ceny za plnenie jednotlivých položiek predmetu zmluvy sú uvedené 

v prílohe č. 2 k tejto zmluve. Celková cena za predmet zmluvy podľa článku II bodu 2.1 

zmluvy je určená ako súčet cien za jednotlivé položky predmetu zmluvy, ktoré sú 

stanovené súčinom jednotkových cien a množstva uvedeného v prílohe č. 2 k tejto 

zmluve.  

4.4 Podrobná cenová kalkulácia uvedená v prílohe č. 2 k zmluve obsahuje všetky náklady 

poskytovateľa, najmä náklady spojené s dodávkou, dopravou a vykládkou serverov do 

určeného priestoru v mieste dodania/plnenia určeného objednávateľom ako aj náklady 

na realizáciu inštalácie, otestovania a diagnostiky v rozsahu stanovených podmienok, 

a tiež všetky zľavy, dane, clá, poplatky, platby vyberané v rámci uplatňovania 

nesadzobných opatrení, ktoré sú ustanovené osobitnými predpismi, ako aj iné náklady 

súvisiace s plnením predmetu zmluvy napríklad náklady na licencie tretích strán.  

4.5 Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné 

náklady, ktoré si nezapočítal do ceny predmetu zmluvy.  

 
Článok V 

Platobné podmienky 
5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že úhrada za predmet zmluvy, resp. jej časti v rozsahu 

podľa článku IV bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom bez poskytnutia 

zálohovej platby na základe faktúr vystavených zhotoviteľom.  
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5.2 Poskytovateľovi vznikne právo na vystavenie faktúry jednorazovo za dodávku serverov 

podľa článku II bodu 2.1.1 zmluvy v cene dohodnutej v článku IV bode 4.2.1 tejto 

zmluvy podpísaním preberacieho protokolu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán. Podpísaný a zmluvnými stranami odsúhlasený preberací protokol bude 

neoddeliteľnou prílohou faktúry. 

5.3 Poskytovateľovi vznikne právo na vystavenie faktúry jednorazovo za inštaláciu, 

otestovanie a diagnostiku podľa článku II bodu 2.1.2 zmluvy v cene dohodnutej 

v článku IV bode 4.2.2 tejto zmluvy podpísaním akceptačného protokolu oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán. Podpísaný a zmluvnými stranami odsúhlasený 

akceptačný protokol bude neoddeliteľnou prílohou faktúry.  

5.4 Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplatnú pohľadávku, ktorú 

má voči poskytovateľovi, s pohľadávkou, i nesplatnou, ktorá vznikne z tejto zmluvy 

poskytovateľovi voči objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže objednávateľ uplatniť 

pri úhrade faktúry poskytovateľa. 

5.5 Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne 

objednávateľa. Neoddeliteľnou prílohou faktúry je podpísaný preberací protokol a 

akceptačný protokol.  

5.6 Poskytovateľ sa zaväzuje vyhotovené faktúry zaslať listinne poštou a súčasne aj v 

textovo čitateľnom súbore vo formáte PDF elektronicky na e-mailovú adresu 

objednávateľa faktury@socpoist.sk, a to bezodkladne po jej vystavení, takto 

predložená faktúra nesmie byť vo forme obrázku, ale musí byť strojovo čitateľná. 

Poskytovateľ vyhlasuje, že obsah faktúry poslanej poštou sa bude zhodovať s faktúrou 

poslanou v elektronickej podobe na e-mailovú adresu objednávateľa. Miestom 

doručenia faktúry v listinnej forme je Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 

a 10, 813 63 Bratislava. Faktúra vyplývajúca z tejto zmluvy podlieha povinnosti 

zverejnenia zo strany objednávateľa. 

5.7 Poskytovateľom 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 poskytovateľom nebude obsahovať všetky 

zákonom stanovené náležitosti alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, 

objednávateľ má právo takúto faktúru vrátiť poskytovateľovi na jej doplnenie, resp. 

opravu a poskytovateľ zhotoviteľ je povinný podľa charakteru nedostatku vystaviť novú, 

opravenú, resp. doplnenú faktúru s novou lehotou splatnosti. Poskytovateľ je zároveň 

povinný bezodkladne poslať opravenú alebo novú faktúru znovu aj v elektronickej 

podobe na e-mailovú adresu uvedenú v bode 5.6 tohto článku zmluvy. 

 
Článok VI 

Podmienky dodania/plnenia 
6.1 Poskytovateľ dodá predmet zmluvy, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a 

predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať 

platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym 

predpisom a európskej legislatíve. 

6.2 Poskytovateľ sa zaväzuje, že dodá servery nové, originálne, nerozbalené, 

nepoužívané a nerepasované. 

6.3 Poskytovateľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v dohodnutom čase, množstve, 

rozsahu, kvalite a v špecifikácii podľa tejto zmluvy a prílohy č. 1 vrátane 

poskytovania súvisiacich služieb. Poskytovateľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy 

v čase odovzdania objednávateľovi má bude mať vlastnosti stanovené technickými 

parametrami.  

mailto:faktury@socpoist.sk
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6.4 Poskytovateľ vyhlasuje, že má k dispozícii špecialistov v súlade s požiadavkami 

objednávateľa na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 

písm. g) zákona o verejnom obstarávaní. Poskytovateľ sa zaväzuje, že 

požadované plnenie bude poskytovať objednávateľovi prostredníctvom osôb, 

ktorými preukazoval splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej 

spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní. 

Nahradenie alebo doplnenie týchto osôb inými osobami je možné len so súhlasom 

objednávateľa. V prípade nahradenia osôb musia osoby, ktoré ich nahradia, spĺňať 

rovnaké podmienky ako sa požadovali v rámci preukázania splnenia podmienok 

účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o 

verejnom obstarávaní. 

6.5 V prípade zmeny niektorého zo špecialistov, ktorí sú uvedení v prílohe č. 3 k tejto 

zmluve, je poskytovateľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr do 5 

pracovných dní odo dňa uskutočnenia tejto zmeny písomnou formou na adresu 

uvedenú v záhlaví zmluvy údaje o navrhovanom novom špecialistovi. Nový 

špecialista musí spĺňať podmienky podľa bodu 6.4 tohto článku zmluvy. Zmena 

nového špecialistu sa vykoná zápisom o zmene prílohy k zmluve, ktorý nadobudne 

platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 

vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky (ďalej len „register“); vzor zápisu o 

zmene prílohy k zmluve tvorí prílohu č. 5 k tejto zmluve; osobami oprávnenými 

konať vo veciach zmeny prílohy č. 3 k zmluve sú:  

za poskytovateľa: Ing. Milan Žibrita, člen predstavenstva 
za objednávateľa: riaditeľ sekcie informatiky. 

6.6 Poskytovateľ určí zodpovedných zamestnancov na kontakt s objednávateľom a 

spôsob komunikácie pri zabezpečovaní záručného servisu. Zodpovedným 

zástupcom poskytovateľa je/sú: Peter Mikula (tel. +421 2 54 773 980, email: 

servis@sofos.sk). 

6.7 Odovzdanie predmetu zmluvy, resp. jeho časti objednávateľovi bude uskutočnené 

zodpovedným zástupcom poskytovateľa v mieste dodania/plnenia, v dohodnutej 

špecifikácii, termíne, množstve a rozsahu a cene.   

6.8 Pri dodaní predmetu zmluvy poskytovateľ odovzdá objednávateľovi doklady 

potrebné na prevzatie a užívanie predmetu zmluvy. 

6.9 Prevzatie predmetu zmluvy sa bude vykonávať zápisom o odovzdaní/prevzatí 

predmetu zmluvy, na základe preberacieho protokolu a akceptačného protokolu, 

ktorý odsúhlasia a potvrdia oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.  

6.10 Dodávka sa bude považovať za splnenú dodaním predmetu zmluvy na miesto 

dodania/plnenia určené objednávateľom vrátane zabezpečenia všetkých 

súvisiacich služieb, t. j.  vrátane dodávky, dopravy a vykládky predmetu zmluvy do 

určeného priestoru v mieste dodania/plnenia určeného objednávateľom a 

realizáciou inštalácie, otestovania a diagnostiky v rozsahu stanovených podmienok. 

Preberací protokol a akceptačný protokol budú podkladom pre vystavenie faktúry.  

6.11 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na predmete tejto zmluvy nie sú žiadne právne vady 

a vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať práva spojené s poskytovaním predmetu 

zmluvy a zodpovedá za ich nerušený výkon objednávateľom. 
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Článok VII 
Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody 

7.1 Poskytovateľ znáša riziko spojené s plnením predmetu zmluvy (poškodenie, 

odcudzenie a pod.) až do dňa jeho odovzdania a prevzatia objednávateľom. 

7.2 Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na objednávateľa dňom riadneho 

splnenia záväzku, t. j. dňom riadneho a včasného dodania predmetu zmluvy 

vrátane poskytnutia súvisiacich služieb a prevzatím predmetu zmluvy na základe 

preberacieho protokolu. 

7.3 Pri nebezpečenstve škody na predmete zmluvy platia ustanovenia § 455 a nasl. 

Obchodného zákonníka. 

 
Článok VIII 

Záručné podmienky a zodpovednosť za vady 
a poskytovanie služieb záručného servisu 

8.1 Poskytovateľ sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy riadne a včas, vrátane dopravy,  

vykládky, realizácie inštalácie, otestovania a diagnostiky v rozsahu stanovených 

podmienok, v množstve, špecifikácii, kvalite a v prevedení podľa podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve a v prílohe č.  1. 

8.2 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na dodanom predmete zmluvy podľa tejto zmluvy 

neviaznu žiadne právne vady a vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať a udeliť všetky 

práva spojené s dodaním predmetu zmluvy vrátane súvisiacich služieb a zodpovedá za 

ich nerušený výkon objednávateľom. 

8.3 V prípade, že tretia osoba akýmkoľvek spôsobom uplatní práva na dodaný 

a inštalovaný predmet tejto zmluvy, ktoré sú nezlučiteľné s právami vykonávanými 

objednávateľom, poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky opatrenia potrebné na 

nápravu a nerušený výkon práv objednávateľom, vrátane prípadných návrhov na 

začatie súdneho konania. 

8.4 Poskytovateľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy v čase odovzdania objednávateľovi má 

a počas dohodnutej záručnej doby bude mať vlastnosti stanovené technickými 

parametrami uvedenými v prílohe č.  1.  

8.5 Ak má tovar zjavné vady už v čase odovzdania a prevzatia, objednávateľ tovar 

neprevezme a vráti ho poskytovateľovi, ktorý je povinný vady odstrániť do troch (3) 

pracovných dní, ak sa zmluvné strany v konkrétnom prípade s prihliadnutím na 

charakter vád nedohodnú písomne inak. Do času, kým poskytovateľ nedodá tovar bez 

vád, je v omeškaní s dodaním tovaru. 

8.6 Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré má tovar v okamihu, keď prechádza 

nebezpečenstvo škody na tovare na objednávateľa a za vady tovaru, ktoré sa vyskytnú 

po prevzatí tovaru v záručnej dobe. 

8.7 Záručná doba na predmet zmluvy uvedený v článku II bode 2.1 zmluvy a v prílohe č. 1 

k zmluve je 36 mesiacov odo dňa podpísania akceptačného protokolu podľa článku III 

bodu 3.3 tejto zmluvy. Záruka sa vzťahuje na predmet zmluvy za predpokladu riadnej 

starostlivosti a údržby predmetu zmluvy objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na 

prípady násilného poškodenia predmetu zmluvy, resp. poškodenia živelnou udalosťou. 

8.8 Poskytovateľ sa zaväzuje, že počas záručnej doby bezplatne (vrátane dopravy, 

pracovného výkonu a potrebných náhradných dielov) odstráni vady predmetu zmluvy 

a to najneskôr do 24 hodín od telefonického hlásenia vady (poruchy), následne 

potvrdenej e-mailovou správou na dohodnutom čísle servisnej linky alebo e-mailovej 

adrese poskytovateľa. Hlásenie bude obsahovať výrobné číslo, dátum a čas hlásenia 
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poruchy s popisom poruchy, umiestnením predmetu zmluvy a s menom osoby, ktorá 

poruchu hlási.  

8.9 Odstránením vád podľa bodu 8.8 tohto článku zmluvy sa rozumie oprava vadného 

tovaru, prípadne jeho výmena tak, aby prevádzkyschopnosť predmetu zmluvy bola 

zabezpečená minimálne v takom rozsahu a kvalite ako pred vznikom vady (poruchy). 

8.10 Poskytovateľ je povinný vykonávať záručný servis v mieste dodania/plnenia, inštalácie, 

otestovania a diagnostiky predmetu zmluvy. V odôvodnených prípadoch môže 

poskytovateľ odviezť tovar na opravu do svojho servisného strediska. Objednávateľ je 

povinný umožniť zamestnancom poskytovateľa prístup do priestorov, kde sa budú vady 

počas záručnej doby odstraňovať. 

8.11 Poskytovateľ určí zodpovedných zamestnancov na kontakt s objednávateľom a spôsob 

komunikácie pri zabezpečovaní záručného servisu. Dokladom o vykonaní servisného 

zásahu je protokol podpísaný poverenými zástupcami zmluvných strán uvedenými 

v článku III bode 3.2 zmluvy. 

8.12 Hlavnou úlohou záručného servisu je zabezpečenie spoľahlivej a bezporuchovej 

prevádzky a dobrého technického stavu predmetu zmluvy odbornými zamestnancami 

poskytovateľa a tiež bežnými opravami. 

8.13 Poskytovateľ je povinný pri servisných prácach vykonávať výmeny jednotlivých dielov 

predmetu zmluvy, ich nové nastavenie podľa pokynov výrobcu pri opravách. 

Poskytovateľ poskytuje záruku na servisné práce 12 mesiacov a na vymenené diely 

predmetu zmluvy 24 mesiacov odo dňa podpísania protokolu o vykonaní servisného 

zásahu. 

8.14 Pri zodpovednosti za vady sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 422 a nasl. 

Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady. 

8.15 Ak pôjde o vadu, ktorá by mohla spôsobiť alebo spôsobila na predmete zmluvy vznik 

havarijného stavu, poskytovateľ sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie vád bezodkladne 

od ich oznámenia objednávateľom, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické na čísle 

+ 421 918 602 650, alebo prostredníctvom e-mailu khort@sofos.sk.  

 
Článok IX 

Zmluvné pokuty, úrok z omeškania a zodpovednosť za škody 
9.1 V prípade omeškania poskytovateľa s dodaním predmetu zmluvy podľa článku II bodu 

2.1.1 a 2.1.2 zmluvy a prílohy č. 1 k zmluve, v termíne podľa článku III bodov 3.2 a 3.3 

zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 

výške 1 000 EUR za každý, aj začatý deň omeškania a za každé porušenie, ak sa 

zmluvné strany nedohodnú inak. Poskytovateľ sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu 

zaplatí objednávateľovi najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa jej uplatnenia. 

9.2 V prípade neodstránenia vady predmetu zmluvy (poruchy) poskytovateľom v záručnej 

dobe v termíne dohodnutom podľa článku VIII bodu 8.8 tejto zmluvy, je objednávateľ 

oprávnený uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu vo výške 80 EUR za každú, aj začatú 

hodinu omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Poskytovateľ sa zaväzuje, 

že takúto zmluvnú pokutu zaplatí objednávateľovi najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa 

jej uplatnenia.  

9.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry v dohodnutej lehote, je 

poskytovateľ oprávnený uplatniť si nárok na úrok z omeškania maximálne vo výške 

určenej nariadením vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení nariadenia vlády č. 303/2014 Z. 

z. Objednávateľ sa zaväzuje, že takýto úrok z omeškania zaplatí poskytovateľovi 

najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa doručenia jeho vyúčtovania na základe faktúry.   
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9.4 Poskytovateľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi všetku škodu, ktorú mu spôsobil 

pri plnení zmluvy, vrátane následkov spôsobených škodovou udalosťou vo vzťahu 

k predmetu plnenia. Úhradou zmluvnej pokuty sa poskytovateľ nezbavuje povinnosti 

pokračovať v plnení predmetu zmluvy. 

9.5 Uhradením zmluvných pokút nezaniká nárok objednávateľa na náhradu škody, 

ktorá prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. 

9.6 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich zo zmluvy budú zmluvné 

strany postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka 

a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

9.7 V súlade s § 364 Obchodného zákonníka sa zmluvné strany dohodli na započítaní 

vzájomných pohľadávok. Objednávateľ je oprávnený započítať zmluvné pokuty podľa 

tohto článku zmluvy proti dohodnutej zmluvnej cene/jej časti. 

 
Článok X 

Skončenie zmluvy  

10.1 Zmluva môže skončiť: 

a) splnením, 

b) písomnou dohodou zmluvných strán, 

c) výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, aj bez uvedenia dôvodu, 

d) odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán. 

10.2 Zmluvný vzťah môže byť skončený písomnou dohodou zmluvných strán alebo 

výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu. Zmluvné strany 

sa dohodli na trojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej 

strane.  

10.3 Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť: 

a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy poskytovateľom, za podstatné 

porušenie zmluvy sa považuje: 

- omeškanie poskytovateľa s plnením predmetu zmluvy, dohodnutého v článku 

III bodoch 3.2 a 3.3 tejto zmluvy o viac ako 2 dni, 

- neodstránenie vád predmetu zmluvy v dohodnutom termíne, 

- dodanie a vykonanie predmetu zmluvy vrátane poskytnutia súvisiacich 

služieb, ktoré nebude spĺňať požadované množstvo, špecifikáciu, kvalitu, 

rozsah, cenu alebo podmienky definované v tejto zmluve a v prílohe č. 1 k 

tejto zmluve, 

b) v prípade nepodstatného porušenia zmluvy, len ak poskytovateľ nesplní svoju 

povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá, 

c) v prípade opakovaného porušenia akýchkoľvek povinností poskytovateľom, ktoré 

vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení všeobecne záväzných 

právnych predpisov, za opakované sa považuje preukázateľne porušenie dvakrát 

a viackrát, 

d) podľa § 19 zákona o verejnom obstarávaní. 

10.4 Odstúpeniu objednávateľa od zmluvy musí predchádzať upozornenie poskytovateľa na 

neplnenie zmluvných povinností a na možnosť skončenia tejto zmluvy odstúpením.   

10.5 Poskytovateľ môže od zmluvy odstúpiť v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní 

s úhradou riadne vystavenej faktúry o viac ako 30 dní odo dňa jej doručenia do 

podateľne objednávateľa. Skončeniu zmluvy musí predchádzať upozornenie na 

neplnenie platobných povinností objednávateľa a na možnosť ukončenia tejto zmluvy 

odstúpením. 
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10.6 Odstúpenie od zmluvy bude účinné dňom doručenia písomného oznámenia 

o odstúpení druhej zmluvnej strane. 

10.7 Vypovedaním zmluvy nevzniknú objednávateľovi žiadne dodatočné záväzky voči 

poskytovateľovi. 

10.8 Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nárokov zmluvných strán na náhradu škody 

vyplývajúcu z tejto zmluvy. 

10.9 Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany bude vylúčená v prípadoch 

zásahu vyššej moci. 

10.10 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako 

výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. 

V prípade, že takáto okolnosť bude brániť v plnení povinností podľa zmluvy 

poskytovateľovi alebo objednávateľovi, bude povinná zmluvná strana dotknutá vyššou 

mocou zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov 

vyplývajúcich z tejto zmluvy primerane počas doby, po ktorú pôsobili tieto okolnosti. 

 

Článok XI  
Ochrana dôverných informácií a informačná bezpečnosť 

11.1 Zmluvné strany, ich zamestnanci ako aj ich subdodávatelia a ich zamestnanci sú 

povinní zachovávať v tajnosti všetky dôverné informácie, ktoré sú uvedené v tejto 

zmluve a v jej prílohách a/alebo ktoré budú uvedené v jej dodatkoch a prílohách, 

a/alebo ktoré im boli poskytnuté, alebo ktoré inak získali v súvislosti so zmluvou, alebo 

s ktorými sa oboznámili počas plnenia zmluvy, resp. ktoré súvisia s predmetom 

plnenia, s údajmi ktoré podliehajú ochrane podľa Nariadenia Európskeho parlamentu 

a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (GDPR) a zákona č 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s údajmi 

z informačného systému objednávateľa a ktoré súvisia so zmluvou s výnimkou 

nasledujúcich prípadov: 

a) ak je poskytnutie informácie od dotknutej zmluvnej strany uložené na základe 

všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe povinnosti uloženej 

postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákon č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, 

b) ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu, ako je porušenie povinnosti 

mlčanlivosti dotknutou zmluvnou stranou, informácie, ktoré už sú v deň podpísania 

zmluvy verejne známe, alebo ktoré je možné už v deň podpísania tejto zmluvy 

získať z bežne dostupných informačných prostriedkov, 

c) ak sa jedná o informácie, ktoré sa stanú po podpísaní zmluvy verejne známymi, 

alebo ktoré možno po tomto dni získať z bežne dostupných informačných 

prostriedkov, 

d) ak je informácia poskytnutá odborným poradcom dotknutej zmluvnej strany (vrátane 

právnych, účtovných, daňových a iných poradcov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou 

profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti, alebo ak sa voči dotknutej zmluvnej strane 

zaviazali povinnosťou mlčanlivosti, 

e) ak je to potrebné pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho 

alebo iného konania, ktorého je dotknutá zmluvná strana účastníkom, 

f) ak je informácia poskytnutá so súhlasom druhej zmluvnej strany.  
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11.2 Poskytovateľ nebude mať žiadny prístup k osobným údajom. Predmetom tejto zmluvy 

nie je migrácia dát. Inštalácia technických a softvérových komponentov, záručný servis 

budú vykonávané na mieste dodania/plnenia pod dohľadom oprávnených osôb 

objednávateľa. Poskytovateľ sa nemôže domáhať prístupu k osobným údajom 

spracúvaným objednávateľom za účelom plnenia činností podľa tejto zmluvy. 

11.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu druhej zmluvnej strany nevyužijú pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú 

tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie 

osoby sa nepokladajú členovia orgánov zmluvných strán, subdodávatelia, audítori 

alebo právni poradcovia zmluvných strán, ktorí sú ohľadne im sprístupnených 

informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných právnych 

predpisov. 

11.4 Zmluvné strany, subdodávatelia a ich zamestnanci sa zaväzujú, že všetky zúčastnené 

osoby a subjekty budú s poskytnutými informáciami a zistenými skutočnosťami 

nakladať ako s dôvernými informáciami.  

11.5 Poskytovateľ sa zaväzuje oboznámiť a následne zabezpečiť od svojich zamestnancov 

realizujúcich predmet plnenia zmluvy dodržiavanie povinnosti ochrany dôverných 

informácií a záväzku mlčanlivosti o dôverných informáciách, s ktorými počas plnenia 

predmetu zmluvy pre objednávateľa prišli do styku, a to aj po ukončení pracovného, 

resp. služobného pomeru. 

11.6 Všetky podklady poskytnuté poskytovateľovi a dôverné informácie 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 a projektovej 

dokumentácie medzi zmluvnými stranami, ktoré ale nesmú byť bez súhlasu 

objednávateľa sprístupnené tretej osobe inak, ako to dovoľuje táto zmluva. 

11.7 Poskytovateľ sa zaväzuje, že sa v žiadnom prípade bez vedomia objednávateľa 

nepokúsi získať prístup k informáciám, ktoré: 

a) sú prenášané na poskytovanej infraštruktúre a sú súčasťou prenášaných údajov, 
b) nie sú pre neho potrebné na plnenie predmetu zmluvy a ani ich žiadnym 

spôsobom nezneužije v prípade, ak sa k nim neoprávnene dostane. 

11.8 Poskytovateľ poučí svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov a všetky 

osoby, ktoré v rámci spolupráce s poskytovateľom o tom, že ak by náhodne získali 

prístup k akémukoľvek  informačnému  systému  objednávateľa, musia to neodkladne 

oznámiť emailom na adresu  dispecing@socpoist.sk. 

11.9 Poskytovateľ sa zaväzuje, že pred každým plánovaným servisným zásahom zašle na 

adresu dispecing@socpoist.sk zoznam zamestnancov poskytovateľa, vykonávajúcich 

servisný zásah, s termínom prístupu do IS SP v štruktúre dodanej objednávateľom a 

pri každom neplánovanom (operatívnom) zásahu vyplní a zašle požadované údaje 

pokiaľ možno pred, inak ihneď po vykonaní zásahu. 

11.10 Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú zmluvnú stranu o porušení 

povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení 

dozvedeli. 

11.11 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú ochraňovať dôverné informácie druhej zmluvnej 

strany s rovnakou starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého 

druhu, vždy však najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti. 

11.12 Ustanovenia predchádzajúcich bodov budú platiť aj po dobe platnosti a účinnosti 

zmluvy, a to až do doby, kedy sa informácie stanú verejne známymi. 
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Článok XII 
Osobitné ustanovenia 

12.1 Poskytovateľ (v prípade skupiny dodávateľov každý člen skupiny dodávateľov), jeho 

subdodávatelia a subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 

verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorí sú uvedení 

v prílohe č. 4 k zmluve musia byť v prípade, ak sa na nich povinnosť zapisovať sa do 

registra partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného 

sektora (ďalej len „register partnerov verejného sektora“) vzťahuje, v čase uzatvorenia 

zmluvy v súlade s § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zapísaní v registri 

partnerov verejného sektora. Objednávateľ neuzatvorí túto zmluvu s poskytovateľom, 

ak v čase uzatvorenia zmluvy nebude mať on, jeho subdodávatelia alebo 

subdodávatelia podľa zákona o registri partnerov verejného sektora splnenú 

podmienku zápisu v registri partnerov verejného sektora alebo ak poskytovateľovi bude 

uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.  

12.2 Objednávateľ môže podľa § 19 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od 

zmluvy, ak poskytovateľ v čase uzatvorenia zmluvy nebol zapísaný v registri partnerov 

verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo 

ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) zákona 

o verejnom obstarávaní. 

12.3 Na plnenie predmetu zmluvy môže poskytovateľ využiť subdodávateľov. Poskytovateľ  

je povinný pri uzatvorení zmluvy uviesť zoznam subdodávateľov, ktorý obsahuje údaje 

o všetkých známych subdodávateľoch poskytovateľa v čase uzatvorenia tejto zmluvy 

a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, 

adresa pobytu a dátum narodenia. Zoznam subdodávateľov tvorí prílohu č. 4 k tejto 

zmluve a obsahuje okrem uvedených údajov aj podiel plnenia zo zmluvy v % a stručný 

opis časti zmluvy, ktorá bude predmetom subdodávky. 

12.4 Poskytovateľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov 

o subdodávateľovi, ktorý je uvedený v prílohe č. 4 k tejto zmluve najneskôr do 5. 

pracovných dní odo dňa uskutočnenia tejto zmeny písomnou formou na adresu 

uvedenú v záhlaví zmluvy. 

12.5 V prípade zmeny subdodávateľa je poskytovateľ povinný najneskôr tri (3) pracovné dni 

pred zmenou subdodávateľa písomne oznámiť objednávateľovi údaje o navrhovanom 

novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu 

meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Na nového subdodávateľa sa 

vzťahuje povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona 

o registri partnerov verejného sektora. Zmena nového subdodávateľa sa vykoná 

zápisom o zmene prílohy č. 4 k zmluve, ktorý nadobudne platnosť dňom jeho 

podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v  registri; vzor zápisu o zmene prílohy k zmluve 

tvorí prílohu č. 5 k tejto zmluve; osobami oprávnenými konať vo veciach zmeny prílohy 

č. 4 k zmluve sú:  

za poskytovateľa Ing. Milan Žibrita, člen predstavenstva a 

za objednávateľa riaditeľ sekcie informatiky. 

12.6 Využitím subdodávateľov nie je dotknutá zodpovednosť poskytovateľa za plnenie 

zmluvy. 

12.7 Ak sa poskytovateľ v súvislosti s plnením povinností podľa zmluvy dostane do súdneho 

konania s treťou osobou, alebo by takéto súdne konanie hrozilo, bezodkladne o tom 

vyrozumie objednávateľa. Objednávateľ bude povinný na požiadanie poskytovateľa dať 

ihneď k dispozícii poskytovateľovi všetky potrebné informácie a podklady. Táto 
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povinnosť vznikne príslušným vyrozumením. Uvedená povinnosť bude platiť recipročne 

aj pre poskytovateľa, pokiaľ by sa do takéhoto konania dostal objednávateľ. Vzájomná 

podpora sa poskytne iba v prípadoch, ak nedošlo k porušeniu všeobecne záväzných 

právnych predpisov v súvislosti s plnením zmluvy.  

12.8 Poskytovateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi začatie 

akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, exekučného, konkurzného, 

reštrukturalizačného alebo obdobného konania, ktoré sa začalo proti nemu alebo ktoré 

sám inicioval v súvislosti s predmetom tejto zmluvy. Ďalej je povinný bezodkladne 

oznámiť objednávateľovi, ak niektorý z veriteľov poskytovateľa podal proti nemu návrh 

na vyhlásenie konkurzu a návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo vstup do 

likvidácie a jej ukončenie. 

12.9 Skončenie zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením tejto 

zmluvy, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa ustanovení tejto zmluvy a ďalej 

ustanovení tejto zmluvy, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení 

zmluvy, napr. záväzky zo záruky za už poskytnuté plnenie, ochrana dôverných  

informácií a informačná bezpečnosť a pod. 

12.10 Poskytovateľ nepostúpi bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, ani 

inak neprevedie práva a povinnosti a pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy v celku ani 

v jej časti inému subjektu. 

12.11 Zmluvu je možné meniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v súlade 

s ustanovením § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Zmena zmluvy musí byť písomná. 

 
Článok XIII 

Záverečné ustanovenia 
13.1 Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 

Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov        

v znení neskorších predpisov a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon           

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 

a dopĺňajú niektoré zákony. Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa 

zverejniť túto zmluvu ako aj faktúry vyplývajúce z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva 

súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane jej príloh v plnom rozsahu. 

13.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri. 

13.3 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba formou písomných dodatkov, ktoré budú jej 

neoddeliteľnou súčasťou. Písomná zmena alebo doplnenie príloh č. 3 a 4 k zmluve sa 

bude vykonávať formou zápisu o zmene prílohy podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 5 

k zmluve. Zmluvu je možné meniť okrem dôvodov uvedených v tejto zmluve len v 

prípade, ak zmeny a doplnenia nebudú v rozpore s ustanovením § 18 zákona o 

verejnom obstarávaní a európskou legislatívou.  

13.4 Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka 

dohodli, že záväzkový vzťah založený touto zmluvou sa spravuje ustanoveniami 

Obchodného zákonníka, zákona o verejnom obstarávaní a ďalšími všeobecne 

záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a európskou legislatívou.   

13.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:  

 príloha č. 1 Technické parametre (špecifikácia) predmetu zmluvy, 
príloha č. 2 Podrobná cenová kalkulácia predmetu zmluvy, 
príloha č. 3 Zoznam špecialistov, 
príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov, 
príloha č. 5 Vzor zápisu o zmene prílohy k zmluve.  
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13.6 V prípade rozporu medzi ustanoveniami zmluvy a jej prílohami prednostne sa budú 

uplatňovať ustanovenia zmluvy.  

13.7 Objednávateľ podpísaním tejto zmluvy akceptuje všetkých subdodávateľov 

poskytovateľa, čo však poskytovateľa nezbavuje zodpovednosti za kvalitu plnenia 

zmluvy podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a tejto zmluvy. 

13.8 Pri plnení zmluvy treťou osobou (subdodávateľom) má poskytovateľ zodpovednosť 

akoby plnil predmet zmluvy sám.   

13.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, vyplývajúce z tejto zmluvy, budú riešiť 

rokovaním o možnej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi 

nimi na základe tejto zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na 

rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu.  

13.10 Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy stratili platnosť alebo sú platné len sčasti alebo 

neskôr stratia platnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Na miesto 

neplatných ustanovení sa použije úprava, ktorá sa čo najviac približuje zmyslu a účelu 

tejto zmluvy. 

13.11 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. 

Každá zmluvná strana dostane po dva rovnopisy tejto zmluvy.  

13.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, zmluva 

nebola uzatvorená v tiesni a ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Súčasne 

vyhlasujú, že si ju riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom 

porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 
 
V Bratislave dňa ....................   V Bratislave dňa ....................... 
 
 
Za poskytovateľa:     Za objednávateľa: 
 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––   –––––––––––––––––––––––––––––– 
Ing. Milan Žibrita     Ing. Juraj Káčer 
člen predstavenstva     generálny riaditeľ 
SOFOS, a. s.       Sociálnej poisťovne  
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Príloha č. 1 k zmluve č. 43814-9/2020-BA 

 

TECHNICKÉ PARAMETRE (ŠPECIFIKÁCIA) PREDMETU ZMLUVY 
 

1. Predmetom zákazky je dodávka 6 ks serverov a poskytnutie súvisiacich služieb, ktorými 

sú  zabezpečenie dopravy na miesto plnenia a vykládky do ústredia objednávateľa, 

inštalácia, otestovanie a diagnostika ako aj poskytovanie záručného servisu v rozsahu 

stanovených podmienok. Nové servery budú využívané ako rozšírenie farmy virtuálnych 

serverov. 

 
2. Požadované technické parametre a popis predmetu zákazky: 

 
2.1 Dodávka  serverov  

 
Požadované technické parametre nových serverov sú nasledovné: 

 
 
Tabuľka č. 1 

Server Počet serverov: 6 ks   

Parameter 
Minimálna požiadavka 

objednávateľa 

Ponuka poskytovateľa podľa 
minimálnych požiadaviek 

objednávateľa 
   

Výrobca/model:  Lenovo ThinkSystem SR850   

CPU: 

Min.: Server s x86 
mikroprocesorom s výkonom 
dávajúcim minimálne skóre 410 
podľa Benchmarku SPECint_rate 
_base2017 pri osadení maximálne 
štyrmi procesormi.  

Intel Xeon Gold 6242 16Core 
150W 2.8GHz Processor, 
mikroprocesor s výkonom 
dávajúcim minimálne skóre 426 
podľa Benchmarku SPECint_rate 
_base2017 pri osadení maximálne 
štyrmi procesormi 
https://www.spec.org/cpu2017/resu
lts/res2019q3/cpu2017-20190625-
15650.html 
 

Počet CPU: 
Max. 4 x procesor, max. 16 cores / 
procesor 

4 x procesor, 16 cores / procesor 

Pamäť RAM 
Min. 1,5 TB, rozšíriteľné na min. 3 
TB iba dokúpením a doplnením 
zodpovedajúcich modulov 

1.5 TB, 24x 64GB TruDDR4 
2933MHz rozšíriteľné na 3 TB iba 
dokúpením a doplnením 
zodpovedajúcich modulov 
 

https://www.spec.org/cpu2017/results/res2019q3/cpu2017-20190625-15650.html
https://www.spec.org/cpu2017/results/res2019q3/cpu2017-20190625-15650.html
https://www.spec.org/cpu2017/results/res2019q3/cpu2017-20190625-15650.html
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HDD: 

Min. 8 pozícií pre disky typu SAS, 
SATA alebo SSD, možnosť 
doplnenia ďalších min. 40 pozícií, 
typ hot-swap, osadených min. 
4x480 GB typu SATA SSD, 
rovnocenný zápis a čítanie. 
Možnosť pre doplnenie ďalších 
min. 40 pozícií môže byť 
realizovaná interne v rámci servera 
alebo maximálne jedným kusom 
externej diskovej police s výškou 
max. 2U. 

16 pozícií pre disky typu SAS, 
SATA alebo SSD, možnosť 
doplnenia ďalších 40 pozícií, typ 
hot-swap,  
Server osadený 4x480 GB typu 
SATA 6Gb Hot Swap SSD, 
rovnocenný zápis a čítanie. 
Možnosť rozšíriteľné na 40 pozícií 
diskov dokúpením a doplnením 
jedným kusom externej diskovej 
police s výškou 2U PN:4587HC2 
Lenovo Storage D1224.  

Radič diskov:  

Podpora SAS alebo SATA 
diskov,  HW podpora RAID 
0/1/5/6, vyrovnávacia pamäť  
min. 2 GB cache, zálohovaná 
batériou alebo ekvivalentným 
spôsobom 

RAID 930-16i 4GB Flash PCIe 
12Gb Adapter 
Podpora SAS alebo SATA 
diskov,  HW podpora RAID 
0/1/10/5/50/6/60, vyrovnávacia 
pamäť 4GB cache, zálohovaná 
Flash spôsobom 
RAID 930-8e 4GB Flash PCIe 
12Gb Adapter pre pripojeni 
externej diskovej police HW 
podpora RAID 0/1/10/5/50/6/60, 
vyrovnávacia pamäť 4GB cache, 
zálohovaná Flash spôsobom 

Prevedenie 

Rack prevedenie, s koľajnicami 
a systémom na vedenie káblov, tak 
aby bol možný servis servera 
počas jeho prevádzky  

Rack prevedenie, s koľajnicami a 
systémom na vedenie káblov, tak 
aby bol možný servis servera 
počas jeho prevádzky 

Sieťové rozhranie:  

Min.: 8 x  1 Gbps, podpora PXE, 4 
x  10 Gbps spolu s modulmi SFP+ 
typu SR pre každý port, min 2x 
dual port 32Gbps fibre channel  

1x 1Gb 4-port RJ45 LOM 
1x I350-T4 PCIe 1Gb 4-Port RJ45 
Ethernet Adapter 
2x Intel XXV710-DA2 10/25GbE 
SFP28 2-Port PCIe Ethernet 
Adapter 
2x Emulex LPe35002 32Gb 2-port 
PCIe Fibre Channel Adapter + 4x 
SFP+ SR Transceiver 
 

Typ napájania:  
Napájací zdroj + redundantný 
zdroj. Vymeniteľné za chodu  

2x 1600W Platinum (230V) Power 
Supply, vymeniteľné za chodu 

Chladenie 
Redundantné ventilátory, 
vymeniteľné za chodu. 

Redundantné ventilátory, 
vymeniteľné za chodu. 

Bezpečnosť 

Systém na zabezpečenie 
nahlásenia otvorenia šasi servera, 
uzamykateľný predný panel, 
informačný display s intuitívnou 
indikáciou problému. 

Systém na zabezpečenie 
nahlásenia otvorenia šasi servera, 
uzamykateľný predný panel, 
informačný display s intuitívnou 
indikáciou problému. 
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Správa a 
manažment 

Servisný procesor alebo karta pre 
systémový manažment 
poskytujúca podporu vzdialeného 
manažmentu servera. 
Automatické zotavenie sa serveru 
pri poruche – reštart / 
rekonfigurácia formou vzdialenej 
grafickej KVM konzoly. 
Možnosť pripojenia vzdialených 
médií – CD ROM, DVD ROM, ISO 
image, USB kľúč, FDD. 
Možnosť štartu, reštartu 
a shutdown serveru cez sieť LAN, 
nezávisle od OS. 
Šifrovaná komunikácia s HW 
diaľkovou konzolou. 
Manažment hardvéru. 

Servisný procesor pre systémový 
manažment poskytujúca podporu 
vzdialeného manažmentu servera. 
Automatické zotavenie sa serveru 
pri poruche – reštart / 
rekonfigurácia formou vzdialenej 
grafickej KVM konzoly. 
Možnosť pripojenia vzdialených 
médií – CD ROM, DVD ROM, ISO 
image, USB kľúč, FDD. 
Možnosť štartu, reštartu a 
shutdown serveru cez sieť LAN, 
nezávisle od OS. 
Šifrovaná komunikácia s HW 
diaľkovou konzolou. 
Manažment hardvéru. 

Predinštalovaný 
SW 

Software na diaľkovú správu 
servera – ovládanie všetkých 
funkcií vzdialenej správy 

Software na diaľkovú správu 
servera – ovládanie všetkých 
funkcií vzdialenej správy 

Kompatibilita 

Kompatibilita servera s existujúcimi 
diskovými poľami HP XP7, pretože 
virtuálna farma, ktorej bude 
súčasťou využíva uvedené dátové 
úložisko. Server obsahuje 
certifikovaný adaptér na pripojenie 
k diskovým poliam podľa matíc 
kompatibility diskových polí HP 
XP7 pre firmware, multipath 
ovládač a zavádzanie OS priamo 
z diskových polí. 

Server je vybavený kartami od 
celosvetového výrobcu fibre 
channelových adaptérov EMULEX, 
ktoré zaručujú plnú funkčnosť, 
kompatibilitu a dodržanie platných 
štandardov pri fibre channel 
rozhraniach a SAN sieťach. 
Adaptéry tohto typu využívajú 
všetci celosvetoví výrobcovia pri 
multivendor inštaláciách cez SAN 
sieť, t. j. ponúkané riešenie je v 
súlade s minimálnymi 
požiadavkami a vysvetlením, 
poskytnutým verejným 
obstarávateľom.  

Operačný systém 
Bez inštalovaného operačného 
systému 

Bez inštalovaného operačného 
systému 

Záručná doba: 
36 mesiacov, v režime 24x7, 
odozva do 4 hodín od nahlásenia 
incidentu, oprava do max. 24 hodín 

36 mesiacov, v režime 24x7, 
odozva do 4 hodín od nahlásenia 
incidentu, oprava do max. 24 hodín 

Inštalácia 
serverov 

Po dodávke serverov bude 
zrealizovaná ich inštalácia, 
otestovanie a diagnostika 

Po dodávke serverov bude 
zrealizovaná ich inštalácia, 
otestovanie a diagnostika 

  

 
2.2 Inštalácia, otestovanie a diagnostika serverov  

Nové servery budú využívané ako rozšírenie farmy virtuálnych serverov. Súčasťou dodávky 
serverov bude aj ich inštalácia v určených priestoroch objednávateľa, ich otestovanie 
a diagnostika.  
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Inštalácia predstavuje zapojenie do racku, zapojenie do elektrickej, LAN/SAN siete, 
zapojenie vzdialenej správy serverov. 

Otestovanie a diagnostika serverov predstavuje spustenie testovacieho a diagnostického 
nástroja pre otestovanie všetkých serverov, otestovanie vzdialeného prístupu. 

Súvisiace služby budú vykonané v určených priestoroch objednávateľa. 

 
 
 

 

 
 

V Bratislave dňa ....................... 
 
        

................................................ 
Ing. Milan Žibrita 

člen predstavenstva 
 
 
 
 
 

* Podpis poskytovateľa, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu poskytovateľa, ktorý je oprávnený konať 
v mene poskytovateľa v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto 
za poskytovateľa koná navonok. V prípade skupiny podpísané každým členom skupiny alebo osobou oprávnenou 
konať v danej veci za člena skupiny. 
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Príloha č. 2 k zmluve č. 43814-9/2020-BA 

 

 

PODROBNÁ CENOVÁ KALKULÁCIA PREDMETU ZMLUVY 

 

 
 

PČ Predmet zmluvy Počet 

Jednotková 
cena  

v EUR bez 
DPH 

Celková 
cena v EUR 

bez DPH 

1 
Cena za dodávku serverov podľa článku II bodu 
2.1.1 zmluvy 

6 25 544,44 153 266,67 

2 
Cena za inštaláciu, otestovanie a diagnostiku podľa 
článku II bodu 2.1.2 zmluvy 

6 150,00 900,00 

Cena celkom v EUR bez DPH - - 154 166,67 

DPH 20 % - - 30 833,33 

Cena celkom v EUR s DPH - - 185 000,00 

Pozn. Ceny uvedené v tejto prílohe sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta.  

 
 
 
V Bratislave dňa ..................... 
 
 
        

................................................ 
Ing. Milan Žibrita 

člen predstavenstva 
 

 
 

* Podpis poskytovateľa, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu poskytovateľa, ktorý je oprávnený konať 
v mene poskytovateľa v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto 
za poskytovateľa koná navonok. V prípade skupiny podpísané každým členom skupiny alebo osobou oprávnenou 
konať v danej veci za člena skupiny. 
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Príloha č. 3 k zmluve č. 43814-9/2020-BA 

 

ZOZNAM ŠPECIALISTOV 
 

 

 

Poradové číslo 
špecialistu 

Pozícia špecialistu Meno a priezvisko špecialistu 

Špecialista č. 1 
Špecialista č. 1 odborne spôsobilý 
na inštaláciu serverov uvedených 
v prílohe č. 1 k zmluve 

Bc. Kamil Hort 

 

 

 
V Bratislave dňa ...................... 
 
        

................................................ 
Ing. Milan Žibrita 

člen predstavenstva 
 

 
 

* Podpis poskytovateľa, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu poskytovateľa, ktorý je oprávnený konať 
v mene poskytovateľa v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto 
za poskytovateľa koná navonok. V prípade skupiny podpísané každým členom skupiny alebo osobou oprávnenou 
konať v danej veci za člena skupiny. 
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Príloha č. 4 k zmluve č. 43814-9/2020-BA 

 

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV 
 
 

SOFOS, a. s. 
Dúbravská cesta 3 
845 46 Bratislava 
IČO: 361 318 347 

 
 

Na poskytovaní plnenia Zmluvy na dodávku serverov č. 43814-9/2020-BA  

 

- sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zmluvy uskutočníme vlastnými 

kapacitami.* 

 

- sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:* 

 

P. 

č. 

Meno 

a priezvisko 

alebo obchodné 

meno alebo 

názov 

subdodávateľa 

Adresa sídla 

alebo miesta 

podnikania 

IČO 

Meno 

a priezvisko, 

adresa pobytu 

a dátum 

narodenia osoby 

oprávnenej konať 

za subdodávateľa 

Podiel 

plnenia zo 

zmluvy v % 

Predmet subdodávok 

1.      

2.      

3.      

 

 

V Bratislave dňa ......................... 
 
 
        

................................................ 
Ing. Milan Žibrita 

člen predstavenstva 
 

* Nehodiace sa prečiarknite 

** Podpis poskytovateľa, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu poskytovateľa, ktorý je oprávnený konať 
v mene poskytovateľa v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto 
za poskytovateľa koná navonok. V prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo 
osoby oprávnenej konať v danej veci za člena skupiny dodávateľov 



Zmluva č. 43814-9/2020-BA 

Príloha č. 5 k zmluve č. 43814-9/2020-BA  

 

ZÁPIS  

O ZMENE PRÍLOHY K ZMLUVE 

k Zmluve na dodávku serverov č. 43814-9/2020-BA  uzavretej podľa § 269 ods. 2 

Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“) medzi: 

 

poskytovateľom SOFOS, a. s., Dúbravská cesta 3, 845 46 Bratislava, IČO: 31 318 347 
(ďalej len „poskytovateľ“)  

a  

objednávateľom Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, 

IČO: 30807484  

(ďalej len „objednávateľ“) 

(ďalej spolu ako „zmluvné strany“) 
 

V súlade s článkom XX bodom X.X zmluvy, v ktorom sa zmluvné strany dohodli 

o spôsobe zmeny prílohy č. X k zmluve „...“, zmluvné strany v zastúpení ich oprávnenými 

zástupcami podpisujú tento zápis, ktorým sa mení príloha č. X k zmluve „...“, ktorá tvorí 

prílohu k tomuto zápisu.  

Dôvod potreby uskutočnenia zmeny prílohy č. X k zmluve „...“: 

........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

Tento zápis je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

 Tento zápis nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami 

oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom 

registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 

Nadobudnutím účinnosti tohto zápisu sa v celom rozsahu mení znenie prílohy č. X 

k zmluve „...“. 

 

Za poskytovateľa:      Za objednávateľa: 

Bratislava, dňa      Bratislava, dňa 

 

.........................................     ......................................... 

Ing. Milan Žibrita      riaditeľ sekcie informatiky 

člen predstavenstva        

 

Príloha:  

Príloha č. X k zmluve „...“ 
 

 


