
 

 

 
Zmluva na dodávku tovaru a služieb k produktu Microsoft 365 

Business Standard 
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov                             

(ďalej len „Zmluva“) 

 

Zmluvné strany 
 

 
1. Objednávateľ:   Environmentálny fond 

 Sídlo:     Nevädzová 5, 821 01 Bratislava 
 IČO:     30 796 491 
 DIČ:     2021925774 

 
zriadený zákonom č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

 Štatutárny zástupca:   Ing. Ľubomír Vačok, riaditeľ  
 Bankové spojenie:   Štátna pokladnica  
 Číslo účtu vo formáte IBAN:  SK09 8180 0000 0070 0021 4051 
 SWIFT:    SPSRSKBA 
 
 (ďalej len „objednávateľ“)  

 
a 
 

 
2.   Dodávateľ:      exe, a.s. 

Sídlo:                                                 Plynárenská 1, 821 09 Bratislava – mestská         
časť Ružinov 

 IČO:     17 321 450  
 DIČ:     2020299490 
 IČ DPH:    SK2020299490  

Štatutárny zástupca:                          Ing. Richard Hrabovský, predseda predstavenstva  
Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a.s.,  

 
 Číslo účtu vo formáte IBAN:  SK91 0900 0000 0051 4787 4792 
 SWIFT:    UNCRSKBX 

Zapísaný:                                          v OR SR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, 
vložka číslo: 6180/B 

  
 (ďalej len „dodávateľ“) 
 
 (ďalej „objednávateľ“ spolu s „dodávateľom“ len „zmluvné strany“) 
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Článok I. 

         Úvodné ustanovenia                       

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v súlade s výsledkom verejnej súťaže s názvom „Softvérový 
balík Microsoft 365 a podporné služby“, 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“). 

2. Dodávateľ týmto prehlasuje, že je spôsobilý uzatvoriť zmluvu a plniť záväzky z nej vyplývajúce. 
3. Touto zmluvou sa stanovuje právny režim dodania nových licencií produktov Microsoft 365 uvedených 

v predmete zmluvy na obdobie 12 mesiacov a implementácia „Softvérového balíka Microsoft 365 
a podporných služieb“. 

 

Článok II.  

Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je dodanie nových licencií softvérového balíku Microsoft 365 Business Standard 
obsahujúceho: Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Publisher, Access, Exchange Online, Sharepoint 
Online, Teams, OneDrive for Business pre 85 užívateľov s možnosťou ďalšieho zvyšovania počtu 
užívateľov.  

2. Predmetom zmluvy je okrem vyššie uvedeného aj realizácia integračných služieb, vzťahujúcich sa 
k nasadeniu dodaného softvérového balíka do IT prostredia objednávateľa: 
a) Implementácia Microsoft 365 a migrácia dát z externých zdrojov: 
- základná konfigurácia Microsoft 365 tenatu; 
- konfigurácia prostredia Exchange Online; 
- overenie domén v prostredí Microsoft 365; 
- vytvorenie používateľov; 
- vytvorenie zdieľaných (shared) mailboxov a aliasov (do 10 mailboxov); 
- priradenie licencií používateľom; 
- zmena MX a SPF záznamov; 
- migrácia existujúcich mailových schránok prostredníctvom IMAP protokolu; 
- dokumentácia systému - popis konfigurácie. 
b) Špecifické nastavenia (úložisko, podpisové workflow a pod.). 
c) Nastavenie individuálnej kybernetickej bezpečnosti: 
- ochrana identity nasadením pravidiel podmieneného prístupu do firemného Cloudu Microsoft 365 

s viacfaktorovým overovaním identitiy používateľov (MFA) a správou hesiel. 
d) Integrácia s inými programami objednávateľa. 
e) Školenie 2 správcov systému. 

3. Predpokladané množstvo dodaných licencií je 85 s možnosťou ďalšieho zvyšovania počtu licencií. 
Jednotlivé licencie musia spĺňať príslušné technické normy platné v SR. 

4. Dodávateľ je povinný riadne a včas poskytnúť predmet plnenia a odovzdať ho objednávateľovi 
v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. 

5. Objednávateľ je povinný riadne a včas poskytnutý predmet plnenia prevziať. 

 
Článok III. 

Cena predmetu zmluvy 

1. Cena predmetu zmluvy zahŕňa všetky ekonomicky oprávnené náklady dodávateľa vynaložené             
v súvislosti s poskytnutím predmetu zmluvy (najmä náklady za licencie, na obstaranie licencií, obeh 
ako aj všetky ďalšie služby súvisiace s poskytnutím predmetu zmluvy, iné súvisiace platby a pod.)       
a primeraný zisk. 

2. Celková cena za poskytnutie predmetu zmluvy je maximálnou cenou a je stanovená vo výške            
13 299,- EUR bez DPH (slovom trinásťtisícdvestodeväťdesiatdeväť eur bez DPH). 

 

Článok IV. 

Podmienky poskytnutia plnenia 

1. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť predmet zmluvy do 30 kalendárnych dní od účinnosti tejto zmluvy. 
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2. V súlade s príslušnými ustanoveniami tejto zmluvy sa plnenie predmetu zmluvy bude realizovať 
v priestoroch objednávateľa, ktoré sa nachádzajú na adrese sídla objednávateľa uvedenej v záhlaví 
tejto zmluvy. 

3. Dodávateľ je povinný poskytnúť objednávateľovi nevyhnutnú súčinnosť na zabezpečenie plnenia 
predmetu zmluvy v zmysle pravidiel spoločnosti Microsoft, najmä vyplnenie dokumentov a podporu pri 
ich registrácii afiliáciou spoločnosti Microsoft a ďalšie nevyhnutné plnenia na základe pravidiel 
spoločnosti Microsoft. 

4. Dodávateľ je povinný poskytnúť predmet zmluvy poctivo, v stanovenom rozsahu a včas. 
5. Dodávateľ je povinný dodržovať predpisy objednávateľa pre bezpečnosť práce a ochranu zdravia pri 

práci v priestoroch objednávateľa. 
6. Dodávateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti vyplývajúce pre neho z tejto zmluvy, a to ani 

ich časti na iný tretí subjekt. 
7. Dodávateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť vo všetkých skutočnostiach, ktorých zverejnenie by 

mohlo poškodiť záujmy objednávateľa. Záväzok zachovávať mlčanlivosť trvá neobmedzenú dobu po 
nadobudnutí účinnosti tejto dohody a je nevypovedateľný. Týmto záväzkom mlčanlivosti nie je 
dotknuté zverejnenie tejto zmluvy ako povinne zverejňovanej zmluvy. 

8. Objednávateľ je povinný dodávateľovi poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť za účelom realizácie plnenia. 
9. Objednávateľ riadne odovzdaný predmet zmluvy protokolárne prevezme a zaväzuje sa zaň zaplatiť 

dohodnutú cenu.  
10. Zmluvné strany sú si vedomé toho, že v rámci plnenia zmluvy môžu oni alebo ich zamestnanci či 

zmluvní partneri, získať vedomou činnosťou druhej zmluvnej strany alebo jej opomenutím prístup 
k dôverným informáciám tejto druhej zmluvnej strany. 

11. Dôvernou informáciou sa bez ohľadu na formu ich zachytenia považujú všetky informácie poskytnuté 
jednou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane počas účinnosti tejto zmluvy, ktoré neboli 
poskytujúcou zmluvnou stranou označené ako verejné. Na účely tejto zmluvy sa medzi tieto 
informácie zaraďujú predovšetkým údaje o zmluvných stranách, ktoré majú charakter obchodného 
tajomstva, informácie o činnosti zmluvných strán, ich štruktúre, know-how, ako aj informácie, pre 
nakladanie s ktorými je všeobecne záväznými právnymi predpismi ustanovený osobitný režim 
(napríklad hospodárske tajomstvo, bankové tajomstvo, štátne tajomstvo a osobné údaje 
zamestnancov). 

12. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zabezpečia dostatočné poučenie pre všetky osoby, ktoré sa na ich 
strane budú zúčastňovať na plnení tejto zmluvy, o podstate dôvernej informácie v zmysle tejto zmluvy 
a nevyhnutnosti jej utajenia v súlade s touto zmluvou. Prístup k dôverným informáciám bude 
obmedzený na tých zamestnancov zmluvnej strany, ktoré tieto informácie potrebujú poznať na účely   
a v rozsahu vymedzenom touto dohodou. Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť, aby záväzok 
utajenia dôverných informácií v zmysle tejto zmluvy prevzali všetky osoby, ktoré sú odlišné od 
samotných zmluvných strán a ktoré sa budú zúčastňovať na plnení tejto zmluvy. Splnenie tejto 
povinnosti je príslušná zmluvná strana povinná preukázať, ak ju o to druhá zmluvná strana požiada. 

13. Zmluvné strany sa zaväzujú zaobchádzať s dôvernými informáciami tak, že ich budú uchovávať           
v tajnosti a zabezpečia vykonanie všetkých právnych a technických opatrení, zabraňujúcich ich 
neoprávnenému sprístupneniu tretej osobe či ich zneužitiu, a to v rozsahu a spôsobom primeraným 
stupňu utajenia príslušnej dôvernej informácie a jej zrejmému významu, alebo významu, ktorý tejto 
dôvernej informácii zreteľne priradí tá zmluvná strana, ktorej príslušná dôverná informácia prislúcha. 

14. Zmluvné strany môžu poskytnúť tieto dôverné informácie len svojim zamestnancom alebo zmluvným 
partnerom v rozsahu nutnom pre riadne plnenie tejto zmluvy, pri súčasnej realizácii vyššie uvedených 
opatrení. Dôverné informácie nesmú byt' kopírované alebo reprodukované bez písomného súhlasu 
zmluvnej strany, ktorá tieto informácie poskytla. 

15. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú postupovať v súlade s oprávnenými záujmami druhej strany 
a že vykonajú všetky právne úkony, ktoré sa ukážu byť nevyhnutné pre realizáciu činností upravených 
touto zmluvou. Záväzok súčinnosti sa vzťahuje len na také úkony, ktoré prispejú alebo majú prispieť    
k dosiahnutiu účelu tejto zmluvy. 

 

Článok V. 

Platobné podmienky 

1. Objednávateľ sa zaväzuje za poskytnuté plnenie zaplatiť dodávateľovi cenu podľa článku III. tejto 
zmluvy do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry. Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až 
po riadne dodanom a protokolárne prevzatom predmete zmluvy. 

2. Objednávateľ neposkytne dodávateľovi preddavok na zrealizovanie predmetu zmluvy. 
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3. Neoddeliteľnou prílohou faktúry bude písomný dodací list alebo výkaz poskytnutých služieb podpísaný 

oprávnenými osobami zmluvných strán. 

4. Poskytovateľom vystavené faktúry podľa tejto dohody musia obsahovať všetky údaje podľa § 74 ods.1 

zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len          

„zákon o DPH“). 

5. V prípade, že faktúra nebude po vecnej a formálnej stránke vyhotovená správne alebo nebude 

obsahovať všetky údaje podľa zákona o DPH alebo bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ 
ju vráti na prepracovanie (opravu) alebo doplnenie s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť 
a pre ktoré bola vrátená. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia doplnenej alebo 

správne prepracovanej (opravenej) faktúry objednávateľovi. 

6. K fakturovanej cene bude dodávateľ fakturovať DPH v zmysle účinných právnych predpisov v čase 

poskytnutia predmetu plnenia. Za správne vyčíslenie výšky DPH zodpovedá v plnom rozsahu 

dodávateľ. 

7. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa. 

 

Článok VI. 

Sankcie 

1. V prípade omeškania dodávateľa s dodaním alebo poskytnutím plnenia predmetu zmluvy v lehote 

uvedenej v článku IV. tejto zmluvy, je objednávateľ' oprávnený fakturovať dodávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 0,2 % z celkovej ceny plnenia predmetu zmluvy, a to za každý aj začatý deň 
omeškania. 

2. V prípade omeškania platby v zmysle tejto zmluvy si dodávateľ môže uplatniť voči objednávateľovi 

úrok z omeškania vo výške podľa Obchodného zákonníka z dlžnej sumy, za každý aj začatý deň 
omeškania platby. 

3. Zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy nemá vplyv na nárok na náhradu škody, ktorá vznikla  

z nesplnenia povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou. Zmluvná pokuta sa v takomto prípade 

nezapočíta do náhrady škody. 

4. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy sa fakturujú zmluvnými stranami priebežne a sú splatné do          

30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry druhej zmluvnej strane. 

 

Článok VII. 

Zodpovednosť za škodu 

1. Ak poruší jedna zmluvná strana svoje povinnosti alebo akýkoľvek záväzok, vyplývajúci z tejto zmluvy, 

je povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane. Za škodu sa považuje skutočná 

škoda, ušlý zisk a náklady vzniknuté poškodenej zmluvnej strane v súvislosti so škodovou udalosťou. 

2. Zmluvná strana, ktorá porušila svoju povinnosť alebo akýkoľvek záväzok, vyplývajúci z tejto zmluvy, 

sa môže zbaviť zodpovednosti na náhradu škody, ak preukáže, že k porušeniu povinnosti alebo 

akéhokoľvek záväzku, vyplývajúceho z tejto zmluvy došlo v dôsledku okolností vylučujúcich 

zodpovednosť v zmysle § 374 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). 

 

Článok VIII. 

Zodpovednosť za vady a záruka 

1. Dodávateľ zodpovedá za bezchybné dodanie tovaru a služieb, tvoriacich predmet zmluvy ako aj za to, 

že tieto služby vykoná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky      

a technickými normami. 

2. Dodávateľ poskytuje na vykonané služby/plnenia záruku v dĺžke trvania 24 mesiacov. Záručná doba 

začína plynúť odo dňa prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom. Počas záručnej doby vzniká 

objednávateľovi právo požadovať a dodávateľovi povinnosť bezplatne odstrániť vzniknuté vady bez 

ďalšej úhrady nákladov. 

3. Objednávateľ je povinný u poskytovateľa písomne reklamovať vadu poskytnutého plnenia bez 

zbytočného odkladu po jej zistení najneskôr do konca platnosti záruky na plnenia podľa bodu 2. tohto 

článku zmluvy. Poskytovateľ je povinný začať s odstraňovaním reklamovanej vady bez zbytočného 

odkladu a zabezpečiť jej odstránenie bez zbytočného odkladu alebo v dobe dohodnutej zmluvnými 

stranami, podľa závažnosti a rozsahu vady. 



Zmluva na dodávku tovaru a služieb k produktu Microsoft 365 Business Standard 

 

 

5 

 

4. Záručná doba sa predlžuje o dobu, ktorá uplynie odo dňa nahlásenia vady objednávateľom až po deň 
jej odstránenia. 

5. Záručné odstránenie vád sa vykonáva bez nároku na úhradu akýchkoľvek súvisiacich nákladov 

dodávateľa. 

 

Článok IX. 

Ukončenie zmluvy 

1. V prípade, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, môžu od tejto zmluvy zmluvné strany odstúpiť podľa 

ustanovení Obchodného zákonníka.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností jednou 

zmluvnou stranou, má druhá zmluvná strana právo okamžite odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie od 

zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne. 

3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považujú jednotlivo nasledovné porušenia: 

a) ak dodávateľ bude v omeškaní s akýmkoľvek plnením predmetu tejto zmluvy o viac ako 30 
kalendárnych dní; 

b) ak objednávateľ bude v omeškaní s plnením svojej povinnosti uhradiť cenu predmetu zmluvy, a 

túto povinnosť nesplní ani v dodatočnej lehote 30 kalendárnych dní; 

c) ak poskytovateľ neodstráni vady zistené pri preberaní predmetu zmluvy alebo vady zistené počas 

záručnej doby v lehote určenej podľa príslušných ustanovení tejto zmluvy; 

d) podstatné porušenia zmluvy definované v iných ustanoveniach tejto zmluvy. 

4. Za nepodstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje každé porušenie zmluvy, okrem porušení zmluvy 

definovaných v tejto dohode ako podstatné porušenie tejto zmluvy. V prípade nepodstatného 

porušenia tejto zmluvy je druhá zmluvná strana oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy len v prípade, že 

zmluvná strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju zmluvnú povinnosť ani napriek písomnému 

upozorneniu a poskytnutiu dodatočnej primeranej lehoty na splnenie zmluvnej povinnosti. 

V písomnom upozornení musí byť podrobne špecifikované porušenie zmluvnej povinnosti ako aj 

upozornenie na úmysel odstúpiť od tejto zmluvy v prípade neodstránenia porušenia ani v dodatočnej 

lehote. V prípade neodstránenia porušenia zmluvnej povinnosti ani v dodatočnej lehote má oprávnená 

zmluvná strana právo odstúpiť od tejto zmluvy doručením písomného oznámenia o odstúpení od 

zmluvy druhej zmluvnej strane. 

5. Objednávateľ má ďalej právo okamžite odstúpiť od tejto zmluvy v súlade s § 19 zákona o verejnom 

obstarávaní. 

6. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto dohody, pokiaľ jej to umožňuje zákon          

č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

7. V prípade, že ktorákoľvek zmluvná strana odstúpi od tejto zmluvy, musí písomné oznámenie               

o odstúpení od zmluvy doručiť druhej strane. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného 

oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. 

8. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy, okrem nárokov 

na náhradu spôsobenej škody, nárokov na zmluvné sankcie. 

9. V prípade predčasného ukončenia tejto zmluvy je dodávateľ povinný vrátiť objednávateľovi alikvotnú 

časť objednávateľom uhradenej sumy (ceny) za predplatené licencie, a to v lehote do 30 dní od 

doručenia výzvy dodávateľovi, ktorú je objednávateľ oprávnený vyhotoviť po ukončení tejto zmluvy. 

 

Článok X. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť podľa § 47a 

ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 

Úradu vlády Slovenskej republiky. 

2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou 

očíslovaného písomného dodatku k zmluve, podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán. Na uzatvorenie dodatku k zmluve neexistuje právny nárok žiadnej zo zmluvných strán. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť doručiť písomnosť podľa tejto zmluvy sa považuje                  

v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutím túto písomnosť 

prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti doručovaná zásielka 

ako nedoručená alebo nedoručiteľná (resp. adresát neznámy), považuje sa takáto zásielka za 
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doručenú dňom vrátenia tejto zásielky odosielajúcej osobe; pre doručovanie je rozhodné sídlo 

zapísané v obchodnom registri, alebo inom príslušnom registri. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený touto zmluvou sa bude riadiť príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka za predpokladu, že osobitné predpisy, ktoré majú prednosť 

pred Obchodným zákonníkom, neobsahujú špeciálnu úpravu. Právne vzťahy touto zmluvou 

neupravené sa spravujú Slovenským právnym poriadkom (s vylúčením kolíznych noriem). Akékoľvek 

spory z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace sú oprávnené prejednávať a rozhodovať slovenské súdy 

podľa vecnej a miestnej príslušnosti. 

5. Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán. 

6. Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné a/alebo účinné alebo neskôr stratia 

platnosť a/alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a/alebo účinnosť ostatných ustanovení zmluvy. 

Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, 

pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní 

zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy. 

7. Osoby podpisujúce zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu neuzatvorili v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

Ďalej vyhlasujú, že si text zmluvy riadne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z nej 

vyplývajúcim porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek 

omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

9. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno vyhotovenie 

dostane dodávateľ a dve vyhotovenia dostane objednávateľ. 

 
 

 

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

_______________________________ _________________________________ 

       Environmentálny fond  
          Ing. Ľubomír Vačok                     
                   riaditeľ 

                          exe, a.s. 
              Ing. Richard Hrabovský 
             predseda predstavenstva 

 
 
 
 
 
 
 


