
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z20216319_Z
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Sídlo: Demänová 393, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
IČO: 37910337
DIČ: 2021872083
IČ DPH: SK2021872083
Bankové spojenie: IBAN: SK86 8180 0000 0070 0016 6299
Telefón: 0960 42 36 00

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: airo, s. r. o.
Sídlo: Ivanská cesta 30/B, 82104 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 48286621
DIČ: 2120122488
IČ DPH: SK2120122488
Bankové spojenie: IBAN: SK8211000000002941044557
Telefón: 0915226771

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Aktualizácia a ročná podpora softvéru
Kľúčové slová: Aktualizácia, ročná podpora softvéru, VMware Support and Subscription
CPV: 72700000-7 - Služby pre počítačové siete; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy 

odpadu)
Druh/y: Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: VMware Support and Subscription

Funkcia

Ročná podpora VMware - podpora prostredia pre virtualizáciu. Využitie virtualizácie ako platformy pre serverové siete LAN a 
jej bezpečnosť.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Ročná podpora VMware zákazka 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Contract ID 41684409 charakteristika obsiahnutá v Contracte ID 41684409 

Contract ID 465455734 charakteristika obsiahnutá v Contracte ID 465455734 

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Poskytovateľ je autorizovaným obchodným partnerom spoločnosti VMware.

Túto skutočnosť poskytovateľ preukáže objednávateľovi do 3 dní po uzavretí zmluvy. 
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Zmluva je neplatná v celom rozsahu v prípade, ak poskytovateľ nie je v čase uzavretia zmluvy preukázateľne registrovaným 
obchodným partnerom spoločnosti VMware.

Podpora musí byť poskytovaná priamo výrobcom softvéru. 

Vzhľadom na používané SW vybavenie nie je možné predložiť variantné riešenie. 

Poskytovateľ je podľa obchodného alebo iného registra oprávnený dodať predmet zákazky. 

Zmluva je neplatná v celom rozsahu v prípade, ak poskytovateľ nie je v čase uzavretia zmluvy  zapísaný v Registri konečných 
užívateľov výhod, vedenom Úradom pre verejné obstarávanie.

Dodávateľ zabezpečí plynulé pokračovanie kontraktu. 

Vrátane dopravy na miesto plnenia

V súlade s čl. VIII bod 8.2 platných Obchodných podmienok elektronického trhoviska môže dodávateľ zaslať licenčný súbor 
spolu s prihlasovacími údajmi na e-mailovú adresu objednávateľa aj pred termínom vyplývajúcim zo zmluvy.

Dodávateľ je povinný do 7 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy písomne predložiť objednávateľovi 
kontaktné údaje osoby oprávnenej rokovať vo veciach plnenia zmluvy.

Dodávateľ je povinný do 7 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy predložiť objednávateľovi doklad 
preukazujúci, že je certifikovaným partnerom na dodanie licencií.

Dodávateľ je povinný poskytnúť objednávateľovi, na základe jeho požiadavky, softvérovú podporu na 12 mesiacov.

Podkladom pre fakturáciu bude podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí tovaru objednávateľom a dodávateľom.

Adresa na dodanie elektronickej licencie bude poskytnutá víťaznému uchádzačovi.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Liptovský Mikuláš
Obec: Liptovský Mikuláš
Ulica: Demänova 393

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

19.04.2021 12:00:00 - 26.04.2021 12:01:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zakazka
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 10 155,80 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 12 186,96 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
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5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronického trhoviska  uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach,  po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 08.04.2021 13:34:01

Objednávateľ:
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
airo, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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