
Rámcová dohoda  

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov a § 83 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej len „rámcová dohoda“) 

 

 

Článok I - Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ:       Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

                              Stromová 1 

                              813 30 Bratislava 

Zastúpený:        prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 

IČO:                    00 164 381 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu IBAN:   SK80 8180 0000 0070 0006 5236 

Telefón:                +421259374111   

E-mail:                  info@minedu.sk  

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

2. Poskytovateľ :         BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s.    

Zastúpený:          RNDr. Martin Šamaj, CSc., predseda predstavenstva, 

                               Ing. Mgr. Peter Vanc, PhD., podpredseda predstavenstva  

IČO:          00685399 

Zápis                    Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 

                            67/B  

  

DIČ:          2020297950 

RČ DPH:         SK2020297950  

Bankové spojenie:  VÚB banka, a.s., Gorkého 9,  811 01 Bratislava    

Číslo účtu IBAN:     SK02 0200 0000 0017 9876 6359   

Tel.:           02/54430028  

E-mail:                     milan.rybar@bsp.sk 
 
 (ďalej len „Poskytovateľ“) 
(ďalej spolu len „zmluvné strany“) 
 

Článok II - Úvodné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto rámcovú dohodu v súlade s výsledkom verejnej súťaže na 

predmet zákazky „Služby prepožičania a podpory softvéru pre vzdelávacie riešenia 

(Microsoft Enrollment for Education Solution, EES) pre regionálne školstvo“ uverejnenej vo 

Vestníku verejného obstarávania č. 236-2016 pod číslom 16341-MSS zo dňa 05.12.2016. 

2. Poskytovateľ týmto prehlasuje, že nie je v konflikte záujmov v zmysle platnej legislatívy a  že 

je spôsobilý dohodu uzatvoriť a plniť záväzky z nej vyplývajúce.  

3. Objednávateľ týmto prehlasuje, že nie je v konflikte záujmov v zmysle platnej legislatívy že je 

spôsobilý dohodu uzatvoriť a plniť záväzky z nej vyplývajúce. 

4. Objednávateľ je na základe tejto rámcovej dohody oprávnený poskytnúť predmet plnenia 

rámcovej dohody základným a stredným školám zaradených do siete škôl 
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5. Touto dohodou sa stanovuje právny režim poskytovania služieb uvedených v predmete 

plnenia rámcovej dohody a to tak, že služby sa budú poskytovať na základe vystavených 

písomných objednávok.  

 

 

Článok III - Predmet plnenia rámcovej dohody 

 

1. Predmetom tejto rámcovej dohody je záväzok Poskytovateľa poskytnúť v rozsahu a za 

podmienok dojednaných v tejto rámcovej dohode v súlade s Opisom predmetu zákazky, 

ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy Objednávateľovi nasledovné služby: 

a) Prenájom licencií v  rámci licenčného programu Microsoft Enrollment for Education 

Solutions, EES, 

b) Služby softvérovej podpory pre vzdelávacie riešenia,  

c) Školiace služby. 

(ďalej len „Služby“). 

2. Služby uvedené pod písm. a) a b) sa zaväzuje Poskytovateľ poskytovať spoločne 
a nerozdielne. Presná technická špecifikácia jednotlivých služieb a predpokladané množstvo 
je uvedená v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 
rámcovej dohody. Poskytovateľ prehlasuje, že licencie, ktoré sú predmetom prenájmu 
spĺňajú príslušné technické normy platné v Slovenskej republike. 

3. Predpokladaný finančný objem predmetu rámcovej dohody je určený maximálnou hodnotou 
10 937 938,80,- EUR bez DPH. Objednávateľ nie je povinný na základe tejto rámcovej 
dohody objednať predpokladané množstvo jednotlivých služieb tvoriacich predmet plnenia 
rámcovej dohody, ani vyčerpať jeho predpokladaný maximálny finančný objem. Celkové 
objednané množstvo predmetu plnenia rámcovej dohody bude závisieť od finančných 
možností a konečných potrieb Objednávateľa. 

4. V objednávkach vystavovaných na základe tejto rámcovej dohody budú potreby 

Objednávateľa spresnené podrobným vymedzením druhu, množstva a technických 

špecifikácií Služieb. Objednávky vystavuje Objednávateľ alebo ním poverená osoba. 

Poskytovateľ písomne potvrdí akceptáciu objednávky. 

5. Objednávateľ sa môže s Poskytovateľom dohodnúť na modifikácii technických špecifikácií a 

technickej obmene predmetu plnenia zmluvy zohľadňujúcej technický vývoj, zmeny trhových 

podmienok, potreby Objednávateľa a výhodnosť pre prevádzku Objednávateľa a to v 

medziach daných opisom predmetu plnenia rámcovej dohody. V takomto prípade bude cena 

určená podľa čl. IV bod 5 zmluvy. 

 

Článok IV - Cena 

 

1. Cena za predmet plnenia zmluvy musí byť stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky MF SR č. 

87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov. 

2. Spôsob vytvorenia ceny (cenové pravidlá) je v súlade s § 2 zákona o cenách založený na 

cene obchodného alebo sprostredkovateľského výkonu, ekonomicky oprávnených 

nákladoch a primeranom zisku. 

3. Navrhovaná cena musí zahŕňať všetky ekonomicky oprávnené náklady poskytovateľa 

vynaložené v súvislosti s dodávkou predmetu zmluvy (náklady za tovar, na obstaranie 

tovaru, clo, obeh, dopravu na miesto dodania, poistenie do času prechodu nebezpečenstva 

škody na tovare na Objednávateľa, obaly, ako aj všetky ďalšie služby súvisiace s dodávkou 

uvedené v článku III, iné súvisiace platby), vykonania služieb a primeraný zisk. 



4. V prílohe č. 2 Návrh na plnenie kritéria tejto rámcovej dohody sú uvedené jednotkové ceny 

za merné jednotky, ceny za predpokladaný počet merných jednotiek, kusov alebo osobodní 

a cena celkom za celý predpokladaný rozsah predmetu plnenia rámcovej dohody. Celková 

cena predmetu plnenia rámcovej dohody v zmysle prílohy č. 2 je v tejto štruktúre: 

a. Ceny vo výške 10 379 062.20 EUR bez DPH  

b. Sadzba DPH 20 % 

c. DPH vo výške 2 075 812.44 EUR  

d. Celkovej ceny vo výške 12 454 874.64 EUR s DPH  

5. Cena môže byť počas účinnosti rámcovej dohody vo vystavovaných objednávkach menená 

smerom nadol z dôvodu modifikácie technických parametrov/technických špecifikácií a 

technickej obmene predmetu plnenia rámcovej dohody zohľadňujúcej technický vývoj, zmeny 

trhových podmienok, potreby Objednávateľa (ďalej len „ekvivalent predmetu plnenia„) a 

výhodnosť pre prevádzku Objednávateľa a to v medziach daných opisom predmetu zmluvy, 

najviac však v úhrne do výšky uvedenej v čl. III bodu 2). 

 

Článok V - Podmienky dodania a prevzatia plnenia1.  Lehota dodania jednotlivých Služieb je 

a)    v prípade prenájmu licencií a poskytnutí služieb licenčného portálu v zmysle Prílohy č. 1 

rámcovej dohody - do 28 dní po podpise prihlášky Microsoft Enrollment for Education 

Solutions. Množstvo prenajatých licencií bude definované v objednávke 

Objednávateľa po vzájomnej dohode strán  

b)    v prípade Služieb podpory – Riešenie incidentov podpory a Konzultácie - lehota dodania  

          služieb bude určená v objednávke Objednávateľa po vzájomnej dohode strán  

c)    v prípade Školení - lehota dodania školení bude určená v objednávke po vzájomnej 

         dohode strán.  

2.  Ak Poskytovateľ zistí, že technická špecifikácia v objednávke nemá všetky náležitosti, resp. 

má vady (nie je úplná, nie je jednoznačná a pod.) je povinný Objednávateľa na túto 

skutočnosť písomne upozorniť.  

3. Plnenie sa považuje za dodané riadne a včas, ak spĺňa požiadavky uvedené v Prílohe č. 1. 

rámcovej dohody. Plnenie sa považuje za dodané jeho prevzatím a podpísaním dodacieho 

listu alebo výkazu poskytnutých služieb s dátumom, pečiatkou a podpisom zástupcov 

Objednávateľa a Poskytovateľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať plnenie, ktoré 

má vadu a nespĺňa požiadavky podľa Prílohy č. 1 alebo je v rozpore s objednávkou 

Objednávateľa.  

4. Formulár prihlášky do licenčného programu Microsoft Enrollment for Education Solutions 

 je uvedený v Prílohe č.3 tejto rámcovej dohody. Ustanovenia tejto zmluvy majú prednosť 

pred odlišnými ustanoveniami uvedenými v prihláške do licenčného programu Microsoft 

Enrollment for Education Solutions. 

 

Článok VI - Miesto dodania a preberania Služieb 

 

1. Konkrétne miesto plnenia s presnou adresou, telefónnymi číslami a kontaktnými osobami budú 

uvedené v jednotlivých objednávkach Objednávateľa. 

 

Článok VII - Platobné podmienky 

 

1.  Objednávateľ sa zaväzuje za dodané plnenie zaplatiť Poskytovateľovi cenu podľa článku IV 

rámcovej dohody na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom po poskytnutí služby a 

podpísaní dodacieho listu alebo výkazu poskytnutých služieb podľa článku V bod 7 rámcovej 



dohody. Objednávateľ neposkytne Poskytovateľovi preddavok na zrealizovanie predmetu 

plnenia zmluvy. 

2. Každá faktúra bude mať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 

pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude 

originál dodacieho listu alebo výkazu poskytnutých služieb. 

3. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa prevzatia a odsúhlasenia faktúry Objednávateľom. 

Ak predložená faktúra nebude spĺňať náležitosti podľa bodov 1) a 2) tohto článku alebo 

nebude vystavená v súlade s platnou objednávkou, Objednávateľ ju vráti v lehote splatnosti 

poskytovateľovi na dopracovanie. Opravená faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej 

doručenia Poskytovateľovi. 

4. Objednávateľ si vyhradzuje právo platiť predmet plnenia časti Licenčné predplatné, teda 

licencie WINEDU ALNG UpgrdSAPk MVL a O365ProPlusEdu ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 

PerUsr po častiach, vždy na obdobie jedného kalendárneho roka. 

 

Článok VIII - Sankcie 

 

1. V prípade nedodržania lehoty plnenia podľa čl. V si Objednávateľ môže uplatniť voči 

Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny omeškaného plnenia za každý deň 

omeškania. 

2. V prípade omeškania platby v zmysle ustanovenia čl. VII si Poskytovateľ môže uplatniť voči 

Objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej fakturovanej čiastky, a to 

za každý deň omeškania. 

3. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody. 

4. Pri odstúpení podľa čl. IX rámcovej dohody je každá zo zmluvných strán oprávnená vymáhať 

preukázateľne vynaložené náklady vzniknuté v súvislosti s odstúpením.  

 

Článok IX – Práva a povinnosti zmluvných strán pri zabezpečovaní zmluvného plnenia 

-Subdodávatelia 

 

1. Poskytovateľ vyhlasuje (v prípade skupiny dodávateľov každý člen skupiny dodávateľov ), 

jeho subdodávatelia, ktorí sú uvedení v Prílohe č. 4 k tejto dohode, a súčasne aj iné osoby, 

prostredníctvom ktorých predávajúci preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 33 ods. 

2 a § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní že nie je/nie sú v konflikte záujmov v zmysle 

platnej legislatívy a berie na vedomie, že všetky uvedené  právnické resp. fyzické osoby 

musia mať v čase uzatvorenia tejto rámcovej dohody, v súlade s § 56 ods. 2, 3, 16, 17 a 18 

zákona o verejnom obstarávaní zapísaných konečných užívateľov výhod v registri 

konečných užívateľov výhod, vedenom na Úrade pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“). 

Objednávateľ neuzatvorí túto rámcovú dohodu s poskytovateľom, ak v čase uzatvorenia tejto 

rámcovej dohody nebude mať splnenú uvedenú podmienku zápisu konečných užívateľov 

výhod alebo mu bude uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom 

obstarávaní.  

2. Povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s § 56 ods. 16 zákona o 

verejnom obstarávaní v registri konečných užívateľov výhod, sa vzťahuje na subdodávateľov 

predávajúceho, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu rámcovej dohody v sume, ktorá 

bude najmenej 50% z hodnoty plnenia, uvedenej v ponuke Poskytovateľa, ak ide o inú 

zákazku. Táto povinnosť sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania dohody. 

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

rámcovej dohody, ak Poskytovateľ v čase uzatvorenia tejto rámcovej dohody nemal v registri 



konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ak bolo 

právoplatne rozhodnuté o vyčiarknutí Poskytovateľa z registra konečných užívateľov výhod 

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

verejnom obstarávaní.  

4. Na plnenie predmetu tejto rámcovej dohody môže Poskytovateľ využiť subdodávateľov. 

Poskytovateľ je povinný pri uzatvorení dohody uviesť zoznam subdodávateľov, ktorý 

obsahuje údaje o všetkých známych subdodávateľoch poskytovateľa v čase uzatvorenia tejto 

dohody 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 rámcovej 

dohody a obsahuje okrem uvedených údajov podiel plnenia z dohody v % a stručný opis 

časti dohody, ktorá bude predmetom subdodávky.  

5. Poskytovateľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o 

subdodávateľovi, ktorý je uvedený v prílohe č. 4 k tejto rámcovej dohode najneskôr do 3 

pracovných dní odo dňa uskutočnenia tejto zmeny písomnou formou na adresu uvedenú v 

záhlaví tejto rámcovej dohody. 

6. V prípade zmeny subdodávateľa je Poskytovateľ povinný 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. Nový 

subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa bodu 7 tohto článku dohody. Zmena nového 

subdodávateľa sa vykoná zápisom o zmene prílohy č. 4 rámcovej dohode, ktorý nadobudne 

platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v registri; osobami oprávnenými konať vo 

veciach zmeny dohody sú:  

za Poskytovateľa: Milan Rybár  

za Objednávateľa: (doplní verejný obstarávateľ do 15 pracovných dní po podpise rámcovej 

dohody)  

7. V prípade, ak Objednávateľ v súťažných podkladoch vyžadoval, aby subdodávateľ spĺňal aj 

podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na 

vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až l) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní a 

oprávnenie dodávať tovar, musí tieto spĺňať aj nový subdodávateľ. Súčasne sa vzťahuje na 

nového subdodávateľa povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade       

s § 56 ods. 16 zákona o verejnom obstarávaní v registri konečných užívateľov výhod.  

8. Využitím subdodávateľov nie je dotknutá zodpovednosť Poskytovateľa za plnenie predmetu 

tejto rámcovej dohody.  

9. Ak sa Poskytovateľ v súvislosti s plnením povinností podľa tejto rámcovej dohody 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 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 dohody.  

10. 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 rámcovej dohody. 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.  



11. Poskytovateľ a jeho subdodávatelia v čase uzatvorenia a v prípade zmeny subdodávateľa 

pred začatím plnenia tejto rámcovej dohody musia predložiť Objednávateľovi aktuálny  výpis 

z registra právnických osôb, resp. inak preukázať skutočnosť, týkajúcu sa bezúhonnosti 

právnických osôb. 

 

 

Článok X - Platnosť rámcovej dohody 

 

1. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú v trvaní 36 mesiacov, t.j. na 3 roky odo dňa 

nadobudnutia jej účinnosti, prípadne do vyčerpania maximálneho finančného limitu určeného 

v článku III bode 3 tejto rámcovej dohody. 

2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade omeškania s plnením predmetu 

rámcovej dohody presahujúcim 30 kalendárnych dní. Poskytovateľ má právo odstúpiť od 

zmluvy v prípade, že Objednávateľ je preukázateľne nesúčinný pri dodávke predmetu 

plnenia rámcovej dohody a doba nesúčinnosti presahuje 30 kalendárnych dní. V prípade 

vzniku takejto situácie je Objednávateľ aj Poskytovateľ povinný druhú zmluvnú stranu vyzvať 

na nápravu a poskytnúť druhej zmluvnej strane primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia 

ako 7 kalendárnych dní.  

3. Každá zo zmluvných strán  je oprávnená okamžite odstúpiť od tejto rámcovej dohody pri 

podstatnom porušení zmluvnej povinnosti druhou stranou dohody, alebo keď sa pre druhú 

stranu zmluvnú stranu stalo splnenie podstatných zmluvných povinností úplne nemožným. 

Za podstatné porušenie rámcovej dohody sa rozumie  

a) ak je Poskytovateľ v úpadku alebo mu preukázateľne úpadok hrozí, alebo 

b)  ak dôjde zo strany Poskytovateľa k porušenie povinnosti podľa článku IX. tejto 

rámcovej dohody,  

c) ak Poskytovateľ v čase uzatvorenia rámcovej dohody nemal v registri konečných 

užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ak bolo právoplatne 

rozhodnuté o vyčiarknutí predávajúceho z registra konečných užívateľov výhod alebo 

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

verejnom obstarávaní alebo nesplnil povinnosti podľa článku IV. tejto rámcovej 

dohody, 

d) ak v čase uzavretia rámcovej dohody existoval dôvod na vylúčenie Poskytovateľa pre 

nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom 

obstarávaní, 

e) ak zmluva nemala byť uzavretá s Poskytovateľom v súvislosti so závažným 

porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom 

rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej 

únie, 

f) ak Slovenská republika porušila povinnosť vyplývajúcu z právne  záväzného aktu 

Európskej únie, z dôvodu, že verejný obstarávateľ porušil povinnosť vyplývajúcu z 

tohto právne záväzného aktu, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade 

so Zmluvou o fungovaní Európskej únie, 

g) ak došlo k podstatnej zmene pôvodnej rámcovej dohody, ktorá si vyžaduje nové 

verejné obstarávanie, 

4. Odstúpením od rámcovej dohody zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. 

Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy a 

nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa čl. VIII.Strana,ktorej pred odstúpením od zmluvy 



poskytla plnenie druhá strana, toto plnenie vráti, pri peňažnom záväzku spolu s úrokmi z 

omeškania dohodnutých v čl. VIII. Ak vracia plnenie strana, ktorá odstúpila od zmluvy, má 

nárok na úhradu nákladov s tým spojených. 

5. Rámcovú dohodu je možné ukončiť aj výpoveďou alebo vzájomnou dohodou zmluvných 

strán, pričom výpovedná lehota je stanovená na 3 kalendárne mesiace a začína plynúť 

prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci v ktorom bola výpoveď písomne doručená 

druhej zmluvnej strane. 

 

Článok XI – ostatné dojednania 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že Služby dodá Objednávateľovi v rozsahu a za podmienok 

dohodnutých touto rámcovou dohodou. 

2. V prípade vady poskytovaného predmetu plnenia rámcovej dohody je Objednávateľ povinný 

uplatniť u Poskytovateľa bez zbytočného odkladu reklamáciu prostredníctvom poverenej 

osoby Poskytovateľa, a to emailom alebo písomne. Odstránenie riadne uplatnenej vady je 

bezplatné, pričom Poskytovateľ je povinný vadu odstrániť v lehote do 30 dní od doručenia 

reklamácie. 

3. Ak jedna zo zmluvných strán spôsobí porušením svojich povinností vyplývajúcich jej z tejto 

rámcovej dohody akúkoľvek škodu druhej zmluvnej strany, zodpovednosť za škodu a 

povinnosť náhrady škody sa bude riadiť ust. § 373 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom 

znení. 

4. Poskytovateľ sa zaväzuje zasielať Objednávateľovi pravidelne  1x štvrťročné prehľad plnenia 

rámcovej dohody na e-mailovú adresu: sekretariat.ovo@minedu.sk, a to v rozsahu: 

4.1   stručná identifikácia plnenia  rámcovej dohody za  príslušný štvrťrok ( čo bolo 

predmetom   plnenia v danom štvrťroku) 

4.2   cena v EUR bez DPH, celkom v danom štvrťroku v EUR s DPH   

5. Poskytovateľ sa zaväzuje zasielať Objednávateľovi informácie  o každom plnení rámcovej 

dohody na e-mailovú adresu: sekretariat.ovo@minedu.sk, a to v rozsahu: 

5.1 číslo objednávky 

5.2 stručná identifikácia plnenia 

5.3 miesto plnenia 

5.4 cena v EUR bez DPH 

5.5 dátum dodania/poskytnutia služby 

6. Poskytovateľ sa zaväzuje počas celej doby trvania tejto rámcovej dohody zabezpečiť 

redakčné služby/možnosť redakčných služieb v Službe licenčného portálu pre vzdelávacie 

riešenia.   

 

Článok XII - Záverečné ustanovenia 

 

1. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti 

alebo do doby vyčerpania celkovej ceny v EUR s DPH uvedenej v článku IV bod 4 rámcovej 

dohody. 

2. Rámcová dohoda môže byť zmenená a doplňovaná iba formou číslovaného písomného 

dodatku podpísaného obidvoma zmluvnými stranami rámcovej dohody. 

3. Právne vzťahy medzi stranami zmluvy neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými 

ustanoveniami.Obchodného.zákonníka.a.ostatnými.právnymi.predpismi.Slovenskej republiky 

mailto:@minedu.sk
mailto:@minedu.sk


4. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu stranami zmluvy a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 

Slovenskej republiky. Zmluvné strany týmto prehlasujú, že súhlasia so zverejnením tejto 

zmluvy v celom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv.  

5. Dohoda je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane štyri (4) a 

Poskytovateľ dostane dva (2) rovnopisy. 

6. Strany zmluvy vyhlasujú, že si dohodu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a s 

ním súhlasili, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

7. Neoddeliteľnou časťou rámcovej dohody sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky 

Príloha č. 2:  Návrh na plnenie kritéria 

Príloha č. 3: Formulár prihlášky do licenčného programu Microsoft Enrollment for Education 

Solutions 

Príloha č. 4:  Zoznam Subdodávateľov 

 

 

Za poskytovateľa:                                                Za objednávateľa: 

 

dňa:                                                                        dňa: 

 

 

 

 

(meno a funkcia osoby oprávnenej  prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 

konať v mene poskytovateľa)  minister 

 



Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky 

  B 1 Opis predmetu zákazky 
 

Názov zákazky:  

Služby prepožičania a podpory softvéru pre vzdelávacie riešenia (Microsoft Enrollment for 
Education Solution, EES) pre regionálne školstvo.  

Predmetom zákazky je zabezpečenie potrieb verejného obstarávateľa v oblasti služieb 
prenájmu a podpory softvéru pre vzdelávacie riešenia (Microsoft Enrollment for Education 
Solution, EES) pre regionálne školstvo. Verejný obstarávateľ požaduje pokryť licenciami 
spoločnosti Microsoft (Office Professional a Windows upgrade) všetky základné a stredné 
školy v regionálnom školstve. Služby prenájmu a podpory softvéru pre vzdelávacie 
riešenia (Microsoft Enrollment for Education Solutions, EES) sa budú poskytovať pre 
všetky základné a stredné školy v Slovenskej republike. Rozsah zákazky v Programe EES 
je daný  počtom učiteľov na školách, ktorých je v súčasnosti podľa informácií zo štátneho 
štatistického zisťovania 63 842. Verejný obstarávateľ požaduje v súvislosti s distribúciou 
licencií na jednotlivé školy, ktorá zabezpečí aj kontrolu a riadenie poskytnutých licencií 
tiež vytvoriť nový licenčný portál, ktorý bude integrovateľný na Rezortný Identity Access 
Management (RIAM), ktorý už má verejný obstarávateľ vybudovaný. Predmetom zákazky 
sú aj služby súvisiace s dodávanými licenciami ako najmä služby konzultantov a 
licenčných špecialistov a školenia k nasadzovaným produktom. Tieto služby budú 
čerpané rámcovo v prípade objektívnej potreby a za predpokladu získania dodatočného 
finančného krytia na tieto aktivity.  

Štruktúra a rozsah požadovaných služieb je daný nasledovne. 

1. Prenájom licencií (2 druhy) 
2. Služby softvérovej podpory   
3. Školenia (1-12) 
4. Vytvorenie licenčného portálu 

 
 

1. Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť  prenájom licencií v licenčnom 
programe Microsoft Enrollment for Education Solutions počas obdobia 36 mesiacov 
v nasledovnom maximálnom rozsahu: 

 

Názov licencie Maximálny počet  

WINEDU ALNG UpgrdSAPk MVL 63 842 ks 

O365ProPlusEdu ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 63 842 ks 

 

Udelenie Prenájmom uvedených licencií predpokladá zabezpečenie pokrytia  školských 
počítačov a počítačov učiteľov a žiakov pre základné a stredné školy 

 

 Windows 10 Education Upgrade/SA MVL (WINEDU ALNG UpgrdSAPk MVL alebo 
vyššia verzia) 
Možnosť inštalácie najmodernejšej verzie operačného systému so zabezpečením 
podpory produktu výrobcom počas trvania zmluvy. Windows 10 Education je 
najnovšia verzia operačného systému spoločnosti Microsoft situovaná do prostredia 
školstva. V rámci licenčného programu EES požadujeme zabezpečiť pokrytie 



licenciou pre všetky počítače na škole (učiteľské počítače, učebne, laboratóriá, 
knižnice...) 
 

 Office 365 ProPlus Subscription MVL (O365ProPlusEdu ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr alebo vyššia verzia) 
Zabezpečenie kancelárskeho balíka pre výučbu žiakov a lepšieho uplatnenia 
získaných zručností neskôr v zamestnaní. Zabezpečenie kancelárskeho balíku pre 
učiteľov pre potreby vyučovacieho procesu a podporných a administratívnych 
činností. Zabezpečenie maximálnej  kompatibility s externým prostredím. Kancelársky 
balík obsahuje minimálne textový editor dokumentov Microsoft Word, tabuľkový editor 
dokumentov Microsoft Excel, prezentačný nástroj Microsoft Powerpoint, aplikáciu na 
prácu s emailami Microsoft Outlook, digitálny poznámkový blok Microsoft One note, 
nástroj na podnikovú komunikáciu Microsoft Lync a nástroj na zhromažďovanie 
údajov a prácu s databázou Microsoft Access.V rámci licenčného programu EES 
požadujeme možnosť používania kancelárskeho balíka na PC, notebooku, tablete 
a smartfóne, prípadne na sieťovom serveri v počte do 15 zariadení (5win/mac-
5tabletov-5smartfónov) na osobu. 
Pokrytie pre všetky počítače na škole (učebne, laboratóriá, knižnice), pre počítače 
učiteľov a žiakov. V zmysle dokumentu výrobcu licencie „Microsoft Product User 
Rights“ môže byť na počítače v učebniach, laboratóriách, knižniciach, teda na 
zdieľaných počítačoch na škole nainštalovaný produkt Microsoft Office Professional 
Plus 2016 a jeho novšie verzie. 

 

2. Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť Služby softvérovej  podpory 
v rozsahu  

 

Služby pre 1  Licenčný portál pre základné a stredné  školy  

Služby  pre Riešenie incidentov podpory Windows, Office365 v maximálnom 
rozsahu  1000 incidentov 

Služby Konzultanta OS Windows – maximálne 50 človekodní 

Konzultant Office365 - – maximálne 50 človekodní 

Konzultant Licencovania - – maximálne 30 človekodní 

 
Verejný obstarávateľ požaduje poskytovať služby softvérovej podpory  v slovenskom 
jazyku. Verejný obstarávateľ požaduje , aby prihlasovacie údaje do licenčného portálu a 
užívateľské účty ku cloud technológiám boli synchronizované so správou identít 
MŠVVaŠ SR „RIAM“a služby softvérovej podpory boli poskytované v nasledovnom 
rozsahu: 

 

2.1.  Licenčný portál pre školy - služby 

 pre informovanosť a vzdelávanie žiakov a učiteľov: 
- pravidelné články o používaní a novinkách Windows, Office 365, (minimálne 

12 článkov mesačne) 
- návody a videá - správa a používanie Windows, Office 365, (minimálne 2 

mesačne) 
- praktické nápady pre využitie Office365 technológií vo vyučovacom procese 

(minimálne 4 mesačne) 
- iba určení používatelia môžu spravovať obsah portálu 

 pre užívateľské účty ku cloud technológiám Office 365 pre žiakov a učiteľov: 
- aktivácia licencií - aktivácia licencie iba v prípade, ak patrí pod školu, ktorá je 

pokrytá zmluvou. Pred aktiváciou licencie musí používateľ potvrdiť svoj súhlas 



s podmienkami používania daného produktu. Používateľ po prihlásení vidí 
stav svojich licencií – na aké má nárok so zmluvy (EES) a ktoré má 
aktivované 

- po zániku nároku používateľa na danú licenciu resp. používanie produktu, 
portál umožní automatickú alebo manuálnu deaktiváciu produktu 

- iba dedikovaný používateľ môže spravovať zoznam škôl, ktoré majú nárok na 
dané licencie (zoznam škôl zahrnutých v zmluve EES) 

- portál poskytuje reporty využiteľnosti/aktivácií licencií – poverenému 
pracovníkovi MŠVVaŠ – používateľ systému „Správca produktov“, viď nižšie 
v tabuľke používateľoch systému 

- portál umožní používateľovi vyhľadávať relevantný obsah (produkt, kľúčové 
slovo, zameranie učiteľ/žiak/správca/rodič) 

 pre prihlasovanie sa na školenia a evidenciu absolvovaných školení 
 informácie budú dostupné po autentifikácií rezortným systémom identít „RIAM“ alebo 

licenčným portálom podľa nižšie uvedeného zoznamu používateľov: 
 

Aktér Popis Zdroj 
(autentifikácia) 

Žiak Žiak alebo iný zamestnanec školy. Užívateľ má 
k dispozícii časť portálu  „pre informovanosť 
a vzdelávanie žiakov a učiteľov“ a aktiváciu / 
deaktiváciu licencie 

RIAM 

Učiteľ Užívateľ má k dispozícii časť portálu ako „Žiak“ + časť 
pre prihlasovanie na školenia 

RIAM 

Riaditeľ 
školy 

Užívateľ má k dispozícii časť portálu ako „Učiteľ“ + 
prehľad aktivovaných licencií na jeho škole a zoznam 
prihlásených na školenia a zoznam absolvovaných 
školení. 

RIAM 

Správca 
obsahu 
portálu 

Používateľ zodpovedný za správu a aktualizáciu 
obsahu portálu „pre informovanosť a vzdelávanie 
žiakov a učiteľov“. Iba tento používateľ vie pridávať 
a upravovať obsah informačnej časti „ pre 
informovanosť a vzdelávanie žiakov a učiteľov“ 

Portál 

Správca 
portálu 

Používateľ zodpovedný za správu lokálnych 
správcovských používateľských účtov a ich oprávnení 
v rámci portálu. Ide o účty uvedené v tejto tabuľke 
v stĺpci s názvom „Zdroj“ ako typ „Portál“ 

Portál 

Správca 
produktov 

Používateľ, ktorý má oprávnenie na: 

 Pridávanie / odoberanie škôl do/zo zoznamu škôl 
s nárokom na využívanie daného produktu. 

 Zobrazovanie prehľadu využívania/aktivácie 
produktov podľa jednotlivých škôl. 

 Zobrazovanie prehľadu prihlásených na školenia, 
označovanie absolvovaných školení 

Portál 

Externý 
systém 

Externý systém/entita, ktorá môže po úspešnej 
autentifikácii využívať dedikovanú funkcionalitu 
portálu prostredníctvom volania webových služieb. 
Dedikovaná funkcionalita musí vedieť plnohodnotne 
nahradiť vstup a výstup užívateľa „Správca 
produktov“. 

Portál 



 
 
Technickú dokumentáciu, demo identitu a adresu demo prostredia poskytuje verejný 
obstarávateľ uchádzačovi ako súčasť súťažných podkladov ako osobitný dokument. 

2.2.  Riešenie incidentov podpory Windows, Office365  
 telefonická podpora v pracovných dňoch od 8.00 hod. až 16.00 hod. s odozvou 

nasledujúci pracovný deň,  emalová podpora s reakčným časom do 24 hodín 
 jeden kontaktný bod (email, aplikácia, ...) pre zadávanie incidentov 
 systém „ticketov“ podpory pre identifikáciu jednotlivých incidentov  
 fakturácia 1krát do mesiaca, iba vyriešené incidenty 
 

2.3.  Konzultácie k Windows, Office365  
 konzultácie pri inštalácii a nasadzovaní 
 konzultácie pri distribúcii patchov a nových verzií 
 konzultácie s architektúrou implementácie a správneho využívania 
 konzultácie k bezpečnostným nastaveniam obstarávaných produktov 
 konzultácie pri riešení havarijných stavov 
 konzultácie k licenčným podmienkam produktov EES 

 

3. Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť spolu  12  školení v nasledovnom 
rozsahu  

 

3.1. Školenie užívateľský úvod do Office 365 
 

Pre koho je kurz 
určený:  

Všetci užívatelia Office365 

Forma realizácie: Office365 skype webináre pre individuálnych záujemcov. 

Metóda výučby: Teoretický výklad kombinovaný praktickými cvičeniami vedený 
Microsoft Certified lektorom. 

Dĺžka kurzu:  3 hodiny 

Veľkosť skupiny:  15-25 účastníkov 

Absolvent kurzu 
bude  
po školení vedieť: 

 Čo je Office 365  

 Poznať prostredie Office 365 

 Pracovať s účtom 

 Mať prehľad o jednotlivých aplikáciách Office 365 

 

3.2.  Školenie Onedrive a Sway 
 

Pre koho je kurz 
určený:  

Všetci užívatelia Office365 

Forma realizácie: Office365 skype webináre pre individuálnych záujemcov. 

Metóda výučby: Teoretický výklad kombinovaný praktickými cvičeniami vedený 
Microsoft Certified lektorom. 

Dĺžka kurzu:  3 hodiny 

Veľkosť skupiny:  15-25 účastníkov 

Absolvent kurzu 
bude  
po školení vedieť: 

 Zálohovať dokumenty 

 Zdieľať dokumenty so žiakmi 

 Vytvárať zdielané dokumenty so žiakmi a učiteľmi 



 Tvoriť webové prezentácie 

 Vytvárať si triedne interaktívne podklady, grafy, vlastné 
jednoduché weby 

 

3.3.  Školenie SharePoint Online 
 

Pre koho je kurz 
určený:  

Všetci užívatelia Office365 

Forma realizácie: Office365 skype webináre pre individuálnych záujemcov. 

Metóda výučby: Teoretický výklad kombinovaný praktickými cvičeniami vedený 
Microsoft Certified lektorom. 

Dĺžka kurzu:  4 hodiny 

Veľkosť skupiny:  15-25 účastníkov 

Absolvent kurzu 
bude  
po školení vedieť: 

 Tvoriť tímové weby 

 Interné knižnice 

 Školskú wikipediu 

 Blogy, seminárne práce formou blogu 

 Školský časopis 

 Informácie o škole 

 

3.4.  Školenie OneNote Online 
 

Pre koho je kurz 
určený:  

Všetci užívatelia Office365 

Forma realizácie: Office365 skype webináre pre individuálnych záujemcov. 

Metóda výučby: Teoretický výklad kombinovaný praktickými cvičeniami vedený 
Microsoft Certified lektorom. 

Dĺžka kurzu:  4 hodiny 

Veľkosť skupiny:  15-25 účastníkov 

Absolvent kurzu 
bude  
po školení vedieť: 

 Pracovať s modernou formou zápisníka 

 Zdieľať zápisník 

 Spoločne so žiakmi si výsledky hodiny zdieľať 
v prehľadnej forme 

 Správne členenie zápisníka 

 Získavať a zdieľať online zdroje priamo do svojich 
poznámok 

 

 

3.5.  Školenie Sociálne siete v rámci Office 365 – Yammer a Skype 
 

Pre koho je kurz 
určený:  

Všetci užívatelia Office365 

Forma realizácie: Office365 skype webináre pre individuálnych záujemcov. 

Metóda výučby: Teoretický výklad kombinovaný praktickými cvičeniami vedený 
Microsoft Certified lektorom. 

Dĺžka kurzu:  4 hodiny 

Veľkosť skupiny:  15-25 účastníkov 



Absolvent kurzu 
bude  
po školení vedieť: 

 Vytvoriť si so žiakmi vnútornú sociálnu sieť 

 Moderne komunikovať so žiakmi 

 Školiť aj na diaľku  

 Zdieľať obrazovku 

 Prepojenie s Outlookom 

 

3.6.  Školenie Office mix  
 

Pre koho je kurz 
určený:  

Všetci užívatelia Office365 

Forma realizácie: Office365 skype webináre pre individuálnych záujemcov. 

Metóda výučby: Teoretický výklad kombinovaný praktickými cvičeniami vedený 
Microsoft Certified lektorom. 

Dĺžka kurzu:  4 hodiny 

Veľkosť skupiny:  15-25 účastníkov 

Absolvent kurzu 
bude  
po školení vedieť: 

 Vytvárať ankety, kvízy online formou 

 Publikovať ankety 

 Zdieľať vybraným študentom 

 Vyhodnocovať 

 

3.7.  Školenie Microsoft Classrom 
 

Pre koho je kurz 
určený:  

Všetci užívatelia Office365 

Forma realizácie: Office365 skype webináre pre individuálnych záujemcov. 

Metóda výučby: Teoretický výklad kombinovaný praktickými cvičeniami vedený 
Microsoft Certified lektorom. 

Dĺžka kurzu:  3 hodiny 

Veľkosť skupiny:  15-25 účastníkov 

Absolvent kurzu 
bude  
po školení vedieť: 

 Spravovať svoje triedy 

 Vytvárať testy/úlohy a priraďovať im termíny ukončenia 

 Priraďovať triedam testy/úlohy a známkovať ich 

 Pracovať so spätnou väzbou od študentov v prostredí 
Classroom 

 Spolupracovať s učiteľmi iných tried a škôl 

 

3.8.  Školenie Dynamika vyučovania nástrojmi Office365 
 

Pre koho je kurz 
určený:  

Všetci užívatelia Office365 

Forma realizácie: Office365 skype webináre pre individuálnych záujemcov. 

Metóda výučby: Teoretický výklad kombinovaný praktickými cvičeniami vedený 
Microsoft Certified lektorom. 

Dĺžka kurzu:  3 hodiny 

Veľkosť skupiny:  15-25 účastníkov 

Absolvent kurzu 
bude  

 Nastaviť dynamiku vyučovania s novými technickými 
možnosťami 



po školení vedieť:  Overovanie pozornosti žiakov 

 Metódy na oživenie výkladu s nástrojmi Office 365 

 

3.9. Školenie Základy bezpečnosti a zabezpečenie OS Windows 
 

Pre koho je kurz 
určený:  

Všetci užívatelia Office365 

Forma realizácie: Office365 skype webináre pre individuálnych záujemcov. 

Metóda výučby: Teoretický výklad kombinovaný praktickými cvičeniami vedený 
Microsoft Certified lektorom. 

Dĺžka kurzu:  3 hodiny 

Veľkosť skupiny:  15-25 účastníkov 

Absolvent kurzu 
bude  
po školení vedieť: 

 Čo sa mu môže stať na internete 

 Aké nástrahy a nebezpečenstvá ich čakajú v online svete 

 Ako si chrániť svoje PC v prostredí Windows 

 Čo sú škodlivé programy a antivírus a ako ovplyvňujú 
chod Windows  

 

3.10. Školenie Ochrana dát a súkromia pre bežných užívateľov v prostredí 
Office365 

 

Pre koho je kurz 
určený:  

Všetci užívatelia Office365 

Forma realizácie: Office365 skype webináre pre individuálnych záujemcov. 

Metóda výučby: Teoretický výklad kombinovaný praktickými cvičeniami vedený 
Microsoft Certified lektorom. 

Dĺžka kurzu:  3 hodiny 

Veľkosť skupiny:  15-25 účastníkov 

Absolvent kurzu 
bude  
po školení vedieť: 

 Šifrovať si dôležité dáta  

 Zálohovať si dôležité dáta 

 Bezpečné pripojenie 

 

3.11. Školenie Online bezpečnosť v prostredí Office365 
 

Pre koho je kurz 
určený:  

Všetci užívatelia Office365 

Forma realizácie: Office365 skype webináre pre individuálnych záujemcov. 

Metóda výučby: Teoretický výklad kombinovaný praktickými cvičeniami vedený 
Microsoft Certified lektorom. 

Dĺžka kurzu:  3 hodiny 

Veľkosť skupiny:  15-25 účastníkov 

Absolvent kurzu 
bude  
po školení vedieť: 

 Ako neskočiť v online priestore na nedôveryhodné 
finančné služby 

 Kedy ako kde pracovať online platbami 

 Ako si chrániť mailovú komunikáciu 

 Fyzická ochrana svojich online aplikácii 

 



3.12. Školenie Bezpečnosť v prostredí sociálnych sietí a mobilných zariadení 
 

Pre koho je kurz 
určený:  

Všetci užívatelia Office365 

Forma realizácie: Office365 skype webináre pre individuálnych záujemcov. 

Metóda výučby: Teoretický výklad kombinovaný praktickými cvičeniami vedený 
Microsoft Certified lektorom. 

Dĺžka kurzu:  3 hodiny 

Veľkosť skupiny:  15-25 účastníkov 

Absolvent kurzu 
bude  
po školení vedieť: 

 Chrániť sa pred krádežou identity 

 Riziká na yammeri a skype 

 Bezpečne zapojiť do vyučovania tablety, telefóny 

Dokumenty ponuky podľa požiadaviek verejného obstarávateľa:  

 
A. Minimálne 3 vzorky – Dokumenty  z aspoň 3 ľubovoľných  ponúkaných školení v 

tlačenej podobe alebo v elektronickom ekvivalente vo formáte *.pdf./resp. 
ekvivalentnom formáte. Vzorky - dokumenty v slovenskom jazyku musia 
obsahovať minimálne: 

1. názov ponúkaného školenia 
2. spracovanú časť ponúkaných školení, z ktorých bude zrejmý vecný a časový 

harmonogram výučby na školení -  akým spôsobom a čo sa vyučuje na školení – 
 2.1 Osnova, 
 2.2  Prezentácia lektora,  
 2.3  Cvičenia,  
 2.4  Spätná väzba.   

V prípade, že sa školenia nezúčastní určený minimálny počet účastníkov, školenie sa 

neuskutoční. 

 

B. Verejný obstarávateľ požaduje vytvoriť licenčný portál minimálne podľa  
nasledovnej technickej špecifikácie 

 

Verený obstarávateľ požaduje od uchádzača vytvorenie licenčného portálu na distribúciu 
a správu dodávaných licencií. Zalicencovanie používateľa v Office 365 je nevyhnutná služba 
pretože bez toho nie je možné, aby používateľ využíval služby Office 365. Verejný 
obstarávateľ požaduje, aby tento portál zabezpečoval aktiváciu licencií a bol určený pre 
všetkých používateľov, ktorí budú mať záujem o inštaláciu produktu Microsoft Office. Jedná 
sa o všetkých pedagogických zamestnancov na školách a školských zariadeniach a všetkých 
študentov na týchto školách. Len týmto používateľom bude umožnené sťahovať a inštalovať 
produkt Microsoft Office 365 ProPlus. Pred samotnou inštaláciou si tento produkt 
svojpomocne aktivujú prostredníctvom webového licenčného portálu. Počas inštalácie nie je 
potrebné zadávať produktový kľúč pretože licencia je viazaná na RIAM konto.   

Verejný obstarávateľ požaduje dodanie licenčného portálu v súlade s nasledovnými 
požiadavkami. 

Účel licenčného portálu 
Účelom licenčného portálu bude riadená distribúcia licencií produktu Office 365 ProPlus. 
MŠVVaŠ bude tak disponovať presnou informáciou o počte využívaných licencií. Zároveň 
bude používateľovi automaticky poskytnutý prístup na stiahnutie produktu Office 365 ProPlus 
a to len v prípade, že bude mať o produkt Office 365 ProPlus záujem.  



Licenčný portál bude webová aplikácia, do ktorej sa bude používateľ prihlasovať 
prostredníctvom RIAM konta. Na základe toho mu bude umožnený prístup na aktiváciu 
licencie.  

Aktivácia licencie 
V prípade záujmu o produkt Office 365 ProPlus to používateľ potvrdí cez webové rozhranie 
licenčného portálu  kliknutím na tlačidlo „Aktivovať“. Od tej chvíle si bude môcť nainštalovať 
tento produkt a plne ho využívať. Na nasledujúcom obrázku je uvedená postupnosť krokov 
na stiahnutie produktu z pohľadu používateľa.  

2. Overenie používateľa

O365 API
Licenčný server

Licenčný 
portál

Autentikačná 
služba

3. Aktivácia

4. Stiahnutie a inštalácia Office 365

1. Prístup na portál

Používateľ
(učiteľ, žiak)

 

Aktivácia licencie pre zdieľané počítače 
Inštalácia produktu O365 ProPlus na počítače, ktoré sa budú nachádzať v počítačových 
učebniach alebo budú využívané ako zdieľané počítače (napr. v zborovni) bude prebiehať 
iným spôsobom. Keďže tento počítač bude využívaný viacerými používateľmi, nebude sa 
balík O365 ProPlus inštalovať štandardným spôsobom aktivovaním licencie používateľom. 
Namiesto toho sa vykoná tzv. „Shared computer activation“. Po inštalácii si každý prihlásený 
používateľ bude aktivovať Office365 ProPlus separátne. Aktivovaním sa mu uloží dočasná 
licencia do prihláseného profilu na počítači, ktorá bude aktívna len niekoľko dní. Po jej 
expirovaní si bude používateľ aktivovať licenciu opätovne. Deaktivovanie licencie nie je 
v tomto prípade potrebné riešiť keďže používateľ dostane dočasný prístup len na niekoľko 
dní. Aktivovaním licencie na takto nainštalovanom zaradení sa používateľovi neodoberie 
licencia a nezníži sa mu tým počet nainštalovaných produktov vzťahujúcich sa k danému 
používateľovi. Jedným z predpokladov využívania „shared computer activation“ je prístup na 
internet. Na nasledujúcom obrázku je uvedená postupnosť krokov na aktiváciu licencie 
(kroky 1-3) a na inštaláciu a konfiguráciu produktu z pohľadu IT administratora školy (kroky 
0a a 0b). 



 

Licenčný portál nebude evidovať množstvo dočasných aktivácií produktu O365 ProPlus. 

V zmysle dokumentu výrobcu licencie „Microsoft Product User Rights“ môže byť na počítače 
v učebniach, laboratóriách, knižniciach, teda na zdieľaných počítačoch na škole 
nainštalovaný aj produkt Microsoft Office Professional Plus 2016 alebo vyššia/nižšia verzia. 

    

Synchronizácia stavu s Office365 
Licenčný portál bude evidovať všetky požiadavky na aktiváciu a tým bude mať MŠVVaŠ SR 
presnú informáciu o množstve využívaných licencií. Aktivovanie licencie je možné aj iným 
spôsobom a to priamo cez portál Office365. V prípade, že si licencia Office 365 ProPlus 
bude aktivovaná cez portál Office365 tak následne sa táto informácia načíta do licenčného 
portálu MŠVVaŠ SR prostredníctvom synchronizačnej rutiny. Požiadavka na synchronizáciu 
je v pravidelných časových intervaloch 1 x 24 hodín. Na nasledujúcom obrázku je uvedená 
postupnosť krokov pre synchronizačnú rutinu. 

 

 

 

2. Overenie Používateľa

Autentikačná 
služba

3. D
očasná aktiv

ácia lic
encie

0b. Konfigurácia Office 365 ProPlus 
Shared installation 

podľa postupu uvedenom na portáli

Používateľ Z
(učiteľ, žiak)

Používateľ Y
(učiteľ, žiak)

Používateľ X
(učiteľ, žiak)

Zdieľaný
počítač

1. Prihlásenie Používateľa X,  
spustenie aplikácie Excel

1. Prihlásenie Používateľa Y, 
spustenie aplikácie Excel

1. Prihlásenie Používateľa Z, 
spustenie aplikácie Excel

0a. Prihlásenie IT pracovníka

Licenčný 
portál

Načítanie dát z
Licenčného servera

Licenčný 
portál

1. Aktualizácia dát

Synchronizačná 
rutina



Deaktivácia licencie 
Okrem vyššie popísanej funkcionality bude licenčný portál umožňovať manuálnu 
a automatickú deaktiváciu licencií. V prípade, že pedagóg alebo študent opustí školu 
a následne nenastúpi do inej, bude mu po 30 dňoch automaticky po synchronizácii 
deaktivovaná licencia Office 365 ProPlus. Deaktivovaním licencie sa obmedzí funkcionalita 
kancelárskeho balíka a to tak, že používateľ si bude môcť na zariadení dokumenty len 
prezerať bez možnosti editácie ich obsahu.  

Funkcionalita deaktivácie bude automatická. Ako podkladové dáta na automatické 
rozhodnutie o deaktivácii produktu poskytne verejný obstarávateľ. Manuálnu deaktiváciu 
bude možné vykonať samotným používateľom alebo MŠVVaŠ.  

Na nasledujúcom obrázku je uvedená postupnosť krokov na manuálnu deaktiváciu licencie. 
Automatická deaktivácia bude prebiehať v rámci obsluhy synchronizačnej rutiny tzn. počas 
synchronizácie sa deaktivujú licencie na základe aktuálneho stavu dát poskytovaných 
verejným obstarávateľom. 

 

 

 

Rozhranie na komunikáciu s Office365 
Licenčný portál bude spravovať jeden Office365 tenant a prostredníctvom O365 API bude 
spravovať aktiváciu licencií. Komunikácia medzi licenčným portálom a Office365 môže 
prebiehať niekoľkými spôsobmi. 

 Prostredníctvom Office365 Powershell https://technet.microsoft.com/en-
us/library/dn568002.aspx  

 Prostredníctvom Microsoft Graph https://graph.microsoft.io/en-
us/docs/overview/overview - jedná sa o jednotný REST API endpoint.  

 

Zoznam nainštalovaných produktov  
Aktivovaním licencie si bude môcť používateľ nainštalovať produkt Office 365 ProPlus na 5 
zariadení (5win/mac-5tabletov-5smartfónov). Zoznam zariadení, kde má aktuálne 
nainštalovaný tento produkt si bude môcť pozrieť bez opätovného prihlásenia na webovej 
stránke Microsoft, kam bude presmerovaný. 

2. Overenie používateľa

O365 API
Licenčný server 

Licenčný 
portál

Autentikačná 
služba

3. Deaktivácia

1. Prístup na portál

Používateľ
(učiteľ, žiak, 

MŠVVaŠ)

https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn568002.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn568002.aspx
https://graph.microsoft.io/en-us/docs/overview/overview
https://graph.microsoft.io/en-us/docs/overview/overview


 

Táto informácia bude používateľovi nápomocná v prípade, že sa pokúsi inštalovať Office 365 
ProPlus na „šieste“ zariadenie. Pred tým si jednoducho deaktivuje inštaláciu na vybranom 
zariadením čím sa mu uvoľní jedna licencia na inštaláciu v novom zariadení. Licenčný portál 
bude odkazovať na O365 portál na stránku so zoznamom inštalovaných zariadení. 

Uchádzač uvedie URL adresu, na ktorej je funkčná DEMO verzia licenčného portálu 
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v ponuke predložil DEMO verziu 
licenčného portálu s obsahom podľa opisu predmetu zákazky. Táto demo verzia musí 
obsahovať minimálne:  
1. Webový portál prostredníctvom ktorého budú verejne publikované články súvisiace 
s poskytovanými produktami a službami podľa zmlúvy EES. Portál bude obsahovať 
aspoň 5 člankov na témy Windows a Office 365.  
2. Webový portál prostredníctvom ktorého budú verejne publikované videá 
a videonávody. Tieto videá budú prehrateľné priamo na portáli. Uchádzač vloží 
minimálne 3 videonávody na tému správa a používanie Windows, Office 365. 
3. Možnosť aktivácie a deaktivácie licencie v testovacom prostredí voči rezortnému 
systému RIAM, inštaláciu produktu Office 365 Pro Plus a aktualizáciu stavu licencií.  
 

Verejný obstarávateľ bude na predloženej DEMO verzii licenčného portálu vykonávať 

nasledovné testovacie scenáre preverenia technickej funkčnosti licenčného portálu: 

1. Aktivovanie licencie 

Používateľ si prostredníctvom licenčného portálu aktivuje pre vybrané RIAM konto 
jednu alebo niekoľko zo služieb poskytovaných v rámci licencie Office 365 Education 
Plus for students. Pre zjednodušenie zadania je možné zobraziť zoznam 1:1 tak ako 
to poskytuje aj portal.office.com . Aktivovať svoju licenciu môže žiak, učiteľ, riaditeľ 
školy.  
 

2. Inštalácia produktu Office 365 Pro Plus 

https://msdnshared.blob.core.windows.net/media/TNBlogsFS/prod.evol.blogs.technet.com/CommunityServer.Blogs.Components.WeblogFiles/00/00/00/60/37/4.png


V prípade, že používateľ má aktivovanú licenciu Office Plus tak na stránke licenčného 
portálu sa mu zobrazí linka na inštaláciu tohto produktu. Po kliknutí sa spustí 
samotná inštalácia. 
  

3. Deaktivovanie licencie 

Používateľ si prostredníctvom licenčného portálu deaktivuje pre vybrané RIAM konto 
jednu alebo niekoľko zo služieb poskytovaných v rámci licencie Office 365 Education 
Plus for students. Deaktivovať službu/licenciu môže žiak, učiteľ, riaditeľ. Deaktivovať 
inú službu/licenciu môže riaditeľ -> učiteľovi a študentovi alebo učiteľ -> študentovi. 
 

4. Zobrazenie aktuálneho stavu licencií 

Používateľ si zobrazí prostredníctvom licenčného portálu report o počte aktivovaných 
licencií Office 365 Education Plus for students s rozpadom na počty za jednotlivé 
služby. Túto aktivitu vie vykonať len riaditeľ školy. 
 

5. Aktualizácia stavu licencií 

Administrátor ručne spustí synchronizačnú rutinu, ktorej účelom je 
zosynchronizovanie stavu aktivácií licencií a služieb voči licenčnému serveru O365. 
 

6. Pridanie článku na webový portál  
Uchádzač preukáže spôsob ako prihlásený používateľ môže pridať článok do 
webového portálu. 
 

7. Pridanie multimediálneho obsahu 
Uchádzač preukáže spôsob ako prihlásený používateľ môže pridať video do 
webového portálu a následne ho prostredníctvom portálu prehrať. 
 

Každý scenár bude preukázaný osobitne pričom ich poradie určí verejný obstarávateľ.  

Licenčný portál bude vybudovaný ako claims-aware aplikácia na infraštruktúre uchádzača 

pričom na strane rezortu bude zaregistrovaný ako nová relying party aplikácia 

s nasledujúcimi identifikátormi: 

Relying party identifier:  

https://verejná url adresa/ (zabezpečí uchádzač a poskytne obstarávateľovi)   

 urn:riam:licence:<uchadzac>:development 

Pozn.: Presný port a názov pre <uchadzac> vám bude uchádzačovi dodaný hneď po 

zapojený do súťaže. 

C. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie nasledovných partnerských 
certifikátov 
 

1. originál alebo úradne osvedčenú kópiu potvrdenia výrobcu, že je oprávnený 
dodávať: 

 softvér výrobcu v licenčnom programe Microsoft Enrollment for Education 
Solutions, t.j. že je predajcom kategórie Licesing Solution Partner (LSP) pre 
územie Slovenskej republiky, 

2. originál alebo úradne osvedčenú kópiu partnerských certifikátov alebo ekvivalent, 
ktoré budú platné počas predpokladanej doby poskytovania služieb služieb, tzn. 
minimálne 36 mesiacov po lehote na predkladanie ponúk.V prípade predloženia 
iných ako uvedených partnerských certifikátov musí uchádzač poskytnúť 
vysvetlenie, ktorým preukáže ekvivalenciu predložených certifikátov 
s požadovanými partnerskými certifikátmi. Uchádzač predloží: 



 Partnerský certifikát preukazujúci schopnosť poskytnúť služby administrácie 
a nastavení systémov Windows, Office minimálne na úrovni „Microsoft Gold 
Devices and Deployment alebo ekvivalentný. 

 Partnerský certifikát preukazujúci.schopnosť poskytnúť licenčné 
poradenstvo, namä pri optimalizácií a správe nakúpeného a používaného 
softvéru aby zodpovedal potrebám organizácií, minimálne na úrovni 
„Microsoft Gold Certified Software Asset Management“ alebo ekvivalentný. 

 Partnerský certifikát preukazujúci schopnosť poskytnúť, dodať a podporovať 
Microsoft Office cloud a hybridné riešenie, minimálne na úrovni „Microsoft 
Silver Cloud Productivity“ alebo ekvivalentný. 

 Partnerský certifikát preukazujúci schopnosť poskytnúť služby administrácie 
a nastavení systémov pre riadenie identity a prístupov v súvislosti prepájania 
systémov na rezortný systém identít, minimálne na úrovni „Microsoft Gold 
Certified Identity and Access“ alebo ekvivalentný. 

 
Verejný obstarávateľ požaduje, aby doklady uvedené v predchádzajúcich bodoch uchádzač 
predložil v štátnom jazyku a ako originály alebo úradne osvedčené kópie. Ak je doklad 
alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, uchádzač ho predloží spolu s jeho úradným 
prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom 
jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad do štátneho jazyka. 
Partnerstvo uchádzača so spoločnosťou Microsoft je možné preukázať partnerským 
certifikátom, ktorý je verejne dostupný na webe (uchádzač uvedie URL stránky, kde je táto 
informácia zverejnená)  a ktorý uchádzač predloží spolu s úradným prekladom do štátneho 
jazyka (tzn. nevyžaduje sa originál alebo úradne osvedčená kópia partnerského certifikátu so 
spoločnosťou Microsoft). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2:  Návrh na plnenie kritéria 
 

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ 

Obchodné meno uchádzača:                                Adresa alebo sídlo uchádzača:  

BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s.                 K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava       

 
Predmet zákazky:           Služby prenájmu a podpory Softvéru pre vzdelávacie riešenia  
                                      (Microsoft Enrollment for Education, EES ) pre regionálne  školy   
 
Návrh na plnenie kritéria č.1 Cena celkom za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH  
P.č.  Položka Požadovaný 

počet- 
rozsah(maximá
lne množstvo 
rozsahu, 
počet 
incidentov, 
osobodní, 
školení) podľa 
toho, čo je 
relevantné   

Cena/mj 
v EUR bez 
DPH 
 

Požadovaný 
počet 
mesiacov 
prenájmu 
licencií 
služby 
/priebežne 
počas 
platnosti 
rámcovej 
dohody podľa 
aktuálnych 
potrieb 

Cena celkom 

v EUR bez DPH 

 

1. Licenčné predplatné 

1.1 Licenčné predplatné WINEDU 

ALNG UpgrdSAPk MVL 
63 842 18,90 € 36 3 619 841,40 € 

1.2 Licenčné predplatné 

O365ProPlusEdu ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr 

63 842 25,80 € 36 4 941 370,80 € 

Cena celkom za licenčné predplatné v EUR bez DPH: 8 561 212,20 € 

2. Služby podpory 

2.1 Tvorba licenčného portálu a 

poskytovanie služieb pre Licenčný 

portál pre školy 

1 95 000,00 € 36 285 000,00 € 

2.2 Poskytnutie činnosti  Riešenie 

incidentov podpory Windows, 

Office365 

1000 140,00 € P 420 000,00 € 

2.3 Poskytnutie činnosti  

Kvalifikovaným expertom -

Konzultant OS Windows 

50 595,00 € 
 

P 
89 250,00 € 

2.4 Poskytnutie činnosti  

Kvalifikovaným expertom - 

Konzultant Office365 

50 595,00 € P 89 250,00 € 

2.5. Poskytnutie činnosti  

Kvalifikovaným expertom 

Konzultant Licencovania 

30 595,00 € P 53 550,00 € 

Cena celkom za služby podpory v EUR bez DPH: 937 050,00 € 



Vysvetlivky: 

P = poskytovanie služieb priebežne počas platnosti rámcovej dohody podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek verejného 
obstarávateľa 

 
V Bratislave dňa          
   ................................................  
    Ing. Mgr. Peter Vanc, PhD., podpredseda predstavenstva 
 
 

3. Školenia 

3.1 Školenie 1 Užívateľský úvod do 

Office 365 
40 495,00 € P 59 400,00 € 

3.2 Školenie 2  Onedrive a Sway 40 695,00 € P 83 400,00 € 

3.3 Školenie 3 SharePoint Online 40 695,00 € P 83 400,00 € 

3.4 Školenie 4  OneNote Online 40 695,00 € P 83 400,00 € 

3.5 Školenie 5  Sociálne siete v rámci 

Office 365 – Yammer a Skype 
40 695,00 € P 83 400,00 € 

3.6 Školenie 6  Office mix 40 695,00 € P 83 400,00 € 

3.7 Školenie 7  Microsoft Classroom 40 695,00 € P 83 400,00 € 

3.8 Školenie 8 Dynamika vyučovania 

novými nástrojmi Office365 
40 495,00 € P 59 400,00 € 

3.9 Školenie 9 Základy bezpečnosti 

a zabezpečenie OS Windows 
40 495,00 € P 59 400,00 € 

3.10 Školenie 10 Ochrana dát a 

súkromia pre bežných užívateľov 

v prostredí Office365 

40 495,00 € P 59 400,00 € 

3.11 Školenie 11 Online bezpečnosť 

v prostredí Office365 
40 495,00 € P 59 400,00 € 

3.12 Školenie 12 Bezpečnosť 

v prostredí sociálnych sietí 

a mobilných zariadení 

40 695,00 € P 83 400,00 € 

Cena celkom za služby školenia v  EUR bez DPH : 880 800,00 € 

 Spolu cena celkom za celý predmet zákazky (licenčného predplatného, služieb 

podpory a aslužieb školenia) v  EUR bez DPH  

10 379 062,20 € 

 Sadzba DPH v % 20 

 Výška DPH v EUR 2 075 812,44 € 

Spolu cena celkom za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH: 

 

12 454 874,64 € 
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