
Číslo zmluvy objednávateľa : 2021·0339·121461 O 
Člslo zmluvy poskytovateľa : 

Zmluva o podpore licencií CITRJX 
uzatvorená medzi zmluvnými stranami v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník"), 
ďalej len "Zmluva". 

1.1 Objednávateľ: 

Zapísaný: 

IČO: 
DIČ: 
IC DPH 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 

Článok 1 
Zmluvné strany 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., 
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava. 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1., 
oddiel: Sa, vložka č. 2906/B. 
35 829 141 
2020261342 
SK2020261342 
Tatra banka, a.s .• Bratislava 
2620191900/11 oo 
IBAN SK30 1100 0000 0026 20191900 
SWIFT {BIC): TATRSKBX 

Menom spoločnosti koná: Ing. Peter Dovhun, generálny riaditel' 
Juraj Saktor, vrchný riaditel' úseku ICT 

Osoby oprávnené konať vo veciach: 
zmluvných: Ing. Richard Rečlo , výkonný riaditer sekcie prevádzky 

a správy ICT 
technických: Ing. Peter Kušnír, vedúci odboru riadenia a správy ICT 

štruktúrJ 
Tibor Kocsis, špecialista 

(ďalej len "objednávateľ' alebo ,.SEPS") 

1.2 Poskytovateľ: OXC Technology Slovakia s.r.o. 
Galvaniho 7 

820 02 Bratislava 
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l. 

oddiei:Sro, vložka č. 2143818 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 

IBAN SK 
SWIFT (BIC}: 

Menom spoločnosti koná: 

(ďalej len "poskytovateľ"} 

35 785 306 
2020213393 
51<2020213393 
Všeobecná úverová banka, a. s. 
1464046853/0200 
SK05 0200 0000 0014 6404 6853 
SUBASKBX 

Ing. Martin Peluha, konateľ 

(ďalej spoločne aj ako ,.zmluvné strany" alebo jednotlivo aj ako .zmluvná strana") 
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Článok 2 
Preambula 

2.1 Podkladom na uzatvorenie tejto Zmluvy je výberové konanie a ponuka úspešného 
uchádzača zo dňa 1.12.2021. 

Článok 3 
Predmet Zmluvy 

3.1 Predmetom tejto zákazky je posky1ovanie služieb technickej podpory Software 
Assurance pre produkty Citrix VirtuaiApps and Desktops Premium Edition 
LA-0001658690-27917 v počte 150 ks na obdobie od 15.12.2021 do 14.12.2022. 

3.2 Objednávate!' sa zaväzuje za poskytnuté služby zaplatiť poskytovatel'ovi dohodnutú 
cenu. 

Článok4 
Miesto a čas plnenia 

4.1 Zmluva sa uzatvára na obdobie od 15.12.2021 do 14.12.2022. 
4.2 Strany sa dohodli, že miestom plnenia je sídlo poskytovatel'a. 
4.3 Realizácia plnenia sa začne odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy. 

Článok 5 
Cena 

5.1 Cena za poskytovanie služieb technickej podpory uvedenej v článku 3 na celé obdobie 

platnosti Zmluvy je vo výške: 15 412,00 EUR bez DPH, 

slovom pätnásťtisícštyristodvanásť EUR bez DPH 

a cena za doplatok za nepodporované obdobie od roku 2019 

je vo výške: 57 064,00 EUR bez DPH, 

slovom päťdesiatsedemtisícšesťdesiatštyri EUR bez DPH. 

5.2 K cene bude uplatnená DPH v zmysle platného zákona č. 222/2004 Z.z o DPH v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon o DPH"). 

5.3 Cena za služby technickej podpory je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade 
so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

5.4 Cenová kalkulácia tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy. 
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Článok 6 
Platobné podmienky 

6.1 Právo na zaplatenie zmluvnej ceny podl'a bodu 5.1 vzniká poskytovatel'ovi prevzatím 
Akceptačného protokolu objednávatel'om. vyhotoveného poskytovatel'om 
a podpísaného osobami oprávnenými konať vo veciach technických za obe zmluvné 
strany. Fakturácia sa uskutoční v mene EUR. Faktúra bude vystavená do 15 dní odo 
dňa vzniku daňovej povinnosti. Za deň vzniku daňovej povinnosti sa považuje deň 
prevzatia Akceptačného protokolu objednávatel'om. 

6.2 V prípade omeškania objednávatel'a s úhradou zmluvnej ceny na základe doručenej 
faktúry má poskytovatel' právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške 1M EURIBOR 
+ 8% p. a. z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Pre výpočet úroku sa použije hodnota 
1M EURIBOR, ktorá je platná k prvému dňu omeškania s platbou. Ak 1M EURIBOR 
nedosiahne kladnú hodnotu (záporná hodnota), pri výpočte úroku sa použije 
1M EURIBOR rovný nule. 

6.3 Faktúra sa považuje za doručenú v listinnej (tlačenej) forme na adresu sídla 
objednávatel'a a v elektronickej forme výlučne na adresu efaktury@sepsas.sk. 
Elektronická faktúra doručená na inú e-mailovú adresu sa nepovažuje za elektronickú 
faktúru doručenú objednávatel'ovi v zmysle tejto Zmluvy. 

6.4 Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, číslo 
účtu poskytovatel'a v tvare l BAN a číslo Zmluvy podl'a evidencie objednávate!' a. 
V opačnom prípade je objednávate!' oprávnený takúto neúplnú, resp. nesprávnu faktúru 
vrátiť poskytovatel'ovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom doručenia faktúry, ktorá 
obsahuje všetky povinné náležitosti. 

6.5 Objednávate!' podpisom tejto Zmluvy udel'uje poskytovateľovi súhlas v zmysle 
ustanovenia § 71 ods. 1 písm. b) zákona o DPH, aby vystavoval a spracúval faktúry 
v elektronickej forme, za podmienky predchádzajúceho informovania objednávateľa 
o používaní elektronickej formy fakturácie v zmysle bodu 6.6 Zmluvy. 

6.6 Do 1 O dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, je poskytovatel' povinný písomne 
oznámiť objednávatel'ovi, či bude pri fakturácii podl'a tohto zmluvného vzťahu používať 
elektronickú formu alebo listinnú (tlačenú) formu faktúr. Písomné oznámenie 
poskytovatel'a o forme spôsobu fakturácie sa považuje za záväzné dňom jeho doručenia 
objednávateľovi. V prípade elektronickej formy faktúr poskytovateľ v oznámení uvedie 
aj e-mailovú adresu. z ktorej budú faktúry odosielané. 

6. 7 Ak si poskytovatel'. nesplní riadne a včas svoju povinnosť podl'a bodu 6.6 tejto Zmluvy, 
za záväznú formu fakturácie sa považuje listinná (tlačená) forma. 

6.8 Poskytovatel' je oprávnený písomne požiadal' objednávatel'a o zmenu formy fakturácie 
aj v priebehu trvania zmluvného vzt'ahu. Spôsob fakturácie sa považuje za zmenený 
odo dňa písomného potvrdenia zmeny spôsobu fakturácie zo strany objednávatel'a 
poskytovatel'ovi. 

6.9 Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia objednávatel'ovi. Ak pripadne 
termín splatnosti na deň, ktorý nie je pracovným dňom, posúva sa termín splatnosti 
na najbližší nasledujúci pracovný deň. 

Zmluva o podpore licencií CITRIX. Strana 3 zo 6 



Článok 7 
Podmienky poskytovania služby 

Povinnosti Zmluvných strán 

7.1 Objednávate!' potvrdí prevzatie služieb písomne, akceptačným protokolom, podpísaným 
osobami objednávatel'a oprávnenými rokovať vo veciach technických. 

7.2 Pri plnení Zmluvy je poskytovatel' povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám 
na zdraví, na majetku a životnom prostredí. Záväzky poskytovatel'a voči objednávatel'ovi 
v súvislosti s náhradou škôd spôsobených poskytovatel'om v súvislosti s touto Zmluvou 
budú obmedzené na náhradu priamych škôd do celkovej sumy rovnajúcej sa 1 OO% sumy 
ročných poplatkov dohodnutých za dobu trvania tejto Zmluvy. 

7.3 Poskytovatel' je povinný poskytovať služby v zmysle tejto Zmluvy, ako aj v súlade 
so súťažnými podkladmi pre poskytovanie predmetných podporných služieb. 

7.4 Poskytovateľ je povinný za všetkých okolností vystupovať voči prípadným 
subdodávateľom v súlade so zásadami poctivého obchodného styku, t.j. najmä uhradiť 
subdodávatel'om dohodnutú cenu za riadne a včasné poskytnutie príslušných 
čiastkových služieb/prác alebo činností v rámci prác/služby do 30 dní od uhradenia 
faktúry objednávatel'om. 

Spolupôsobenie Zmluvných strán 

7.5 Pri poskytovaní služieb je nutná súčinnosť poskytovatel'a a odborných útvarov 
objednávatel'a. 

Článok 8 
Komunikácia zmluvných strán 

8.1 Všetka komunikácia medzi objednávateľom a poskytovateľom bude prebiehať 
v slovenskom jazyku. 

8.2 Akékol'vek oznámenie alebo dokument, ktorý má byt' doručený podl'a tejto Zmluvy, 
môže byť doručený osobne, kuriérom alebo zaslaný doporučenou poštovou zásielkou 
alebo v prípadoch výslovne dohodnutých môže byt' doručený elektronicky (e-mailom) 
zmluvnej strane, ktorej je určený. Kontaktné osoby zmluvných strán tvoria Prílohu č. 1 
Zmluvy. 

8.3 Každá zmluvná strana oznámi bez zbytočného odkladu druhej zmluvnej strane 
akékol'vek zmeny Kontaktných osôb alebo ich údajov uvedených v Prílohe č. 1 formou 
doporučeného listu alebo e-mailom zaslaným na adresu uvedenú v Prílohe č. 1 (v znení 
prípadných neskorších riadnych zmien). Riadnym doručením tohto oznámenia dôjde 
ku zmene doručovacej adresy zmluvnej strany bez nutnosti uzavretia písomného 
dodatku k tejto Zmluve. 

Článok 9 
Autorské práva 

9.1 Zmluvné strany prehlasujú že plnením zo strany poskytovatel'a nevzniká autorské dielo 
podl'a ustanovenia § 3 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších 
predpisov. 

9.2 Poskytovatel' prehlasuje, že poskytovanými službami pre objednávatel'a sa neporušujú 
autorské práva tretích osôb. 
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Článok 10 
Ukončenie Zmluvy 

10.1 Platnosť tejto Zmluvy môže byť ukončená: 
1 0.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán; 
1 0.1.2 odstúpením od Zmluvy. 

10.2 Ktorákol'vek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade 
jej podstatného porušenia druhou zmluvnou stranou. Za podstatné porušenie záväzkov 
vyplývajúcich z tejto Zmluvy sa považuje neposkytnutie dohodnutých služieb zo strany 
poskytovatel'a v zmysle bodu 3.2 a zo strany objednávatel'a omeškanie platby o viac 
ako tri mesiace. Odstúpenie od Zmluvy musí byt' vykonané v písomnej forme a musia 
v ňom byť uvedené dôvody odstúpenia. Odstúpenie od Zmluvy nadobúda právne účinky 
ex nunc dňom doručenia písomného odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane. 

10.3 Podstatné porušenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porušenia, ktoré nie sú 
podstatné, predstavujú závažné porušenie profesijných povinností v zmysle bodu 101 
preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 
o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES a v zmysle § 32 ods. 1 písm. 
h) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
predpisov. 

10.4 V prípade ukončenia Zmluvy bude vrátená alikvotná časť príslušného finančného 
plnenia za daný rok poskytnutého vopred k danému dátumu ukončénia poskytovania 
služieb technickej podpory zo strany poskytovatel'a objednávatel'ovi a to do 60 dní 
po ukončení zmluvného vzťahu. 

Článok 11 
Záverečné ustanovenia 

11.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť od 15.12.2021 za podmienky jej predchádzajúceho zverejnenia v súlade 
s ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov. 

11.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 14.12.2022. 

11.3 Právne vzťahy v tejto Zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných 
na území SR. Pre prípad sporu sa dojednáva príslušnosť slovenského súdu. 

11.4 Akékol'vek zmeny a doplnenia k tejto Zmluve sa uskutočňujú výhradne formou 
písomného dodatku k Zmluve. 

11.5 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 

11.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva a daňové doklady súvisiace so Zmluvou budú 
zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované Zmluvy, objednávky 
a faktúry vyplýva z § Sa a 5b zákona 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. 
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11.7 Poskytovateľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s dokumentom 
spoločnosti SEPS s názvom ,.Politika ochrany osobných údajov v spoločnosti Slovenská 
elektrizačná prenosová sústava, a. s." zverejnenom na webovej stránke spoločnosti 
SEPS www.sepsas.sk, ktorého obsahom sú informačné povinnosti a ďalšie fakty 
o spracúvaní osobných údajov fyzických osôb zo strany spoločnosti SEPS v zmysle 
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) 
a zákona č . 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

11 .8 Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, 
vážne, určite a zrozumitel'ne, a ktorý nie je urobený v omyle a svojim obsahom alebo 
účelom neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že ich 
zmluvná vol'nosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená, sú spôsobilé na uzatvorenie 
tejto Zmluvy a jej plnenie je možné, sú oboznámené s jej obsahom a bez výhrad s nim 
súhlasia, na znak čoho k tejto Zmluve pripájajú svoje vlastnoručné podpisy. 

11 .9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú Prilohy: 

11 .9.1 Príloha č. 1 - Kontaktné osoby 

11 .9.2 Príloha č. 2 - Kalkulácia ceny 

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

Za objednávateľa : 

Ing. Peter Dovhun 
generálny riad iteľ 

Juraj Saktor 
vrchný riaditel' úseku ICT 
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Príloha č. 1 

KONTAKTNÉ OSOBY 

Kontaktná osoba Objednávatel'a: 
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Príloha č.2 Cenová kalkulácia 

Cenová kalkulácia. 

Poradové Názov Popis Císla licencie Uroveň SA Počet Cena za kus Cena spolu bez 
čislo kusov bez DPH DPH 

l 
Citrix Virtual Apps and Desktops Premium 

Reinstatement LA-0001658690-27917 ELA-l 150 406,14 € 60 920,83 € Edition - Concurrent User 

2 
Citrix Virtual Ap ps and Desktops Premium 

late Fee LA-0001658690-27917 ELA-l 150 77,03 € 11555,17€ 
Edition - Con current User 
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