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Dodatok č. 1 
K Rámcovej dohode č. 1591/2021/ODDIT zo dňa 20.12.2021  

uzavretej podľa ust. § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o verejnom obstarávaní”) a  ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Dodatok č. 1“) 

uzatvorený medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

 
1) Objednávateľ:  
 
Názov:    Banskobystrický samosprávny kraj 
Sídlo:   Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 
Právna forma:   samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky 
Štatutárny orgán:  Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja 
IČO:    37828100 
DIČ:    xxxxxxxxxxxxx 
Bankové spojenie:          xxxxxxxxxxxxx              
Číslo účtu:                                     
Osoby oprávnené jednať  
v technických veciach:  Branislav Diško, odborný referent – informatik odd. informačných technológií Úradu 

BBSK 
Telefón/ fax:                                 
E mail:    branislav.disko@bbsk.sk 
(ďalej len ako „objednávateľ ”) 
 
a  
 
2) Poskytovateľ:                                                  
 
Obchodné meno: XEVOS Solutions s.r.o. 
Sídlo:    28. října 1584/281, 709 00 Ostrava - Hulváky 
Právna forma:  spoločnosť s ručením obmedzeným  
zapísaná   vedená Krajským súdom v Ostrave pod spis. zn. C 37006 
Štatutárny orgán: Tomáš Widomski, konateľ  
IČO:   27831345  
DIČ:   xxxxxxxxxxxxx  
IČ DPH:   xxxxxxxxxxxxx 
Bankové spojenie: xxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu/IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Osoby oprávnené jednať  
v technických veciach: Bc. Martin Beněk 
Telefón/ fax:  +420 591 140 315  
E mail:   martin.benek@xevos.eu  
(ďalej len ako “dodávateľ” a spolu s objednávateľom ďalej len ako „zmluvné strany“) 
 

                                                                             

PREAMBULA 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 20. 12. 2021 Rámcovú dohodu č. 1591/2021/ODDIT na dodávanie licencií 
k online službám Microsoft 365, ktorá nadobudla účinnosť dňa 1. 1. 2022 (ďalej len „dohoda“). 

2. V  súlade s ustanovením článku XIII ods. 1 dohody  a § 18 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní 
sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 1 k dohode, a to z dôvodu neočakávaného 



 

2 

navýšenia počtu zamestnancov u objednávateľa, čo vyvolalo potrebu navýšenia predpokladaného 
množstva jednotlivých druhov predmetu plnenia a s tým súvisiace zvýšenie celkovej/maximálnej ceny 
dohodnutej zmluvnými stranami v dohode. 

 
Článok I 

PREDMET DODATKU Č. 1 

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene dohody: 
 

1.1 Týmto Dodatkom č. 1 sa pôvodné znenie článku II ods. 2 dohody v znení: 

„Predpokladané množstvo jednotlivých druhov predmetu plnenia je uvedené v prílohe č. 2 dohody, 
ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. Poskytovateľ plne zodpovedá, že jednotlivé ním na základe tejto 
dohody objednávateľovi dodané licencie spĺňajú všetky príslušné technické normy platné v SR, resp. 
budú dodávané v takej kvalite, aby v súvislosti s ich dodaním podľa tejto dohody nevznikali 
objednávateľovi žiadne ďalšie náklady.“  

nahrádza v celom rozsahu nasledovným znením: 

„Poskytovateľ plne zodpovedá za to, že jednotlivé, ním na základe tejto dohody objednávateľovi 
dodané licencie, spĺňajú všetky príslušné technické normy platné v SR, resp. budú dodávané v takej 
kvalite, aby v súvislosti s ich dodaním podľa tejto dohody nevznikali objednávateľovi žiadne ďalšie 
náklady.“ 

1.2 Týmto Dodatkom č. 1 sa pôvodné znenie článku III. ods. 3 dohody v znení: 

“Celková/maximálna cena spolu za poskytnutie predmetu dohody, ktoré si objednávateľ môže od 
poskytovateľa objednať po dobu platnosti a účinnosti tejto dohody, je maximálnou cenou za 
poskytnutie predmetu dohody a je stanovená vo výške 541 949,28 Eur bez DPH (slovom 
päťstoštyridsaťjedentisícdeväťstoštyridsaťdeväť eur dvadsaťosem eurocentov bez DPH) a je daná 
súčtom súčinov jednotkových cien predmetu tejto dohody a ich skutočných odobraných množstiev.  
 
Cena bez DPH  541 949,28 Eur  
DPH 20 %    108 389,86 Eur  
Cena s DPH  650 339,14 Eur 
(ďalej ako „celková cena predmetu plnenia”). 
 
nahrádza v celom rozsahu nasledovným znením:  

 
„Celková/maximálna cena spolu za poskytnutie predmetu dohody, ktorú si objednávateľ môže od 
poskytovateľa objednať po dobu platnosti a účinnosti tejto dohody, je maximálnou cenou za 
poskytnutie predmetu dohody a je stanovená vo výške 715.339,14 Eur (slovom: 
sedemstopätnásťtisíctristotridsaťdeväť Eur tridsaťdeväť eurocentov) vrátane DPH a predstavuje 
sumu:  
 
Cena bez DPH  596.115,95 EUR  
DPH 20 %    119.223,19 EUR  
Cena s DPH  715.339,14 EUR 
(ďalej ako “celková cena predmetu plnenia”).” 
 

1.3 Týmto Dodatkom č. 1 sa pôvodná príloha č. 1 dohody - podrobná špecifikácia predmetu plnenia/opis 
predmetu zákazky nahrádza v celom rozsahu novým znením, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 
Dodatku č. 1 ako jeho príloha č. 1.   
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1.4 Týmto Dodatkom č. 1 sa pôvodná príloha č. 2 dohody - špecifikácia ceny nahrádza v celom rozsahu 
novým znením, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1 ako jeho príloha č. 2.   

 
Článok II 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia Dodatku č. 1 v Centrálnom registri zmlúv (www.crz.gov.sk) v súlade s 
§ 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a 
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.  

2. Týmto Dodatkom č. 1 sa menia iba články a prílohy výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 1. Ostatné 
ustanovenia dohody ostávajú týmto Dodatkom č. 1 nedotknuté.  Nadobudnutím účinnosti sa tento 
Dodatok č. 1 stane neoddeliteľnou súčasťou dohody. 

3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom dva (2) jeho 
rovnopisy sú určené pre objednávateľa a dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre dodávateľa. 

4. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku č. 1, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné 
podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť 
alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce 
ustanovenia Dodatku č. 1. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, 
ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok č. 1 uzavreli na  základe 
ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok č. 1 prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité 
a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok č. 1 nebol uzavretý v tiesni, v omyle ani za 
nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali. 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 sú: 
- Príloha č. 1 – podrobná špecifikácia predmetu plnenia/opis predmetu zákazky; 
- Príloha č. 2 – špecifikácia ceny . 

  

V Banskej Bystrici dňa: 6.9.2022                    V Ostrave , dňa: 13.9.2022 
 
Za objednávateľa: Za poskytovateľa: 
 

 

 

........................................                      ........................................ 
Banskobystrický samosprávny kraj   XEVOS Solutions s.r.o. 

Ing. Ján Lunter, v.r.    Tomáš Widomski, v.r. 
              predseda BBSK      konateľ  
 

  

http://www.crz.gov.sk/
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Príloha č. 1 Rámcovej dohody 1591/ODDIT/2021 - Podrobná špecifikácia predmetu plnenia/ Opis predmetu 

zákazky 

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

Podrobná špecifikácia predmetu plnenia 

 

PREDMET ZÁKAZKY 

„Dodanie licencií Microsoft 365“ 
 

 

UCHÁDZAČ:  XEVOS Solutions s.r.o. 
Sídlo/Adresa:  28. října 1584/281, 709 00 Ostrava – Hulváky 
Štatutárny orgán: Společnost s ručením omezeným 
IČO:   27831345 
DIČ:   xxxxxxxxxxxxx 
Bankové spojenie:  xxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxx 
 
Kontaktná osoba: Bc. Martin Beněk 
Telefón:  +420 591 140 315 
e-mail:   martin.benek@xevos.eu 
 

Predmetom zákazky je dodanie: 

a. licencie k online službám Microsoft 365 (M365) pre prístupy verejného obstarávateľa na obdobie 
48 mesiacov (ďalej aj ako “licencie”)  

 

Popis položky  Počet kusov  Jednotka  

Licencia Microsoft 365 E5  20  ks  

Licencia Microsoft 365 E3  410  ks  

 
 

- Licencia Microsoft 365 E3 obsahuje: 

• Windows 10 Enterprise 

• Aplikácie balíka Office Mobile 

• Outlook 

• Microsoft Teams 

• Yammer 

• Microsoft Stream 

• Power Apps for Office 365 

• Planner 

• MyAnalytics 

• Windows Autopilot 

• Stav zariadení 

• Microsoft Intune 

• Credential Guard 

• Azure Active Directory Premium 1 

• Windows Defender Antivirus 

• Ochrana pred únikom údajov v službe Microsoft 365 

• Šifrovanie BitLocker 

• Centrum zabezpečenia a dodržiavania súladu spoločnosti Microsoft 

• Klientske aplikácie balíka Office do piatich PC alebo Mac 
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• Office Online 

• Exchange 

• SharePoint 

• OneDrive for Business 

• Sway 

• Power Automate for Office 365 

• Microsoft To-Do 

• Centrum spravovania služby Microsoft 365 

• Windows Analytics 

• System Configuration Manager 

• Windows Hello 

• Priamy prístup 

• Microsoft Advanced Threat Analytics 

• Device Guard 

• Windows Information Protection 

• Microsoft Secure Score 

 
- Licencia Microsoft 365 E5 obsahuje navyše oproti licencii Microsoft 365 E3: 

• Azure Active Directory Premium 1 a 2 

• Rozšírená ochrana pred bezpečnostnými hrozbami pre Office 365 

• Azure Information Protection P2 

• Pokročilé dodržiavanie súladu 

• Telefónny systém 

• Rozšírená ochrana pred bezpečnostnými hrozbami pre Microsoft Defender 

• Rozšírená ochrana pred bezpečnostnými hrozbami pre Azure 

• Microsoft Cloud App Security 

• Audiokonferencie 

• Power BI Pro 

 
- Licencia Microsoft Project Plan 1 

- Licencia Microsoft Project Plan 3 

V tabuľke je uvedený rámec počtu licencií Microsoft Project Plan 1 a Microsoft Project Plan 3. 

Popis položky Počet Merná jednotka 

Licencia Microsoft Project Plan 1 12 ks 

Licencia Microsoft Project Plan 3 8 ks 

 

- Licencia Microsoft Visio Plan 2 

V tabuľke je uvedený rámec počtu licencií Microsoft Microsoft Visio Plan 2. 

Popis položky Počet Merná jednotka 

Licencia Visio Plan 2 5 ks 
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- Licencia Microsoft Power Apps 

V tabuľke je uvedený rámec počtu licencií Microsoft Microsoft Power Apps. 

Popis položky Počet Merná jednotka 

Per user plan 10 ks 

Per app plan 50 ks 
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Príloha č. 2 – špecifikácia ceny 
 

Návrh uchádzača na plnenie kritérií 
 

 

Názov tovaru 
Jednotková cena 

[v EUR bez DPH] 
Počet [v ks] 

Cena za určený 

počet [v EUR bez 

DPH] 

Cena za určený 

počet spolu [v EUR 

s  DPH] 

Licencia Microsoft 365 E5  20   

Licencia Microsoft 365 E3  410   

Licencia Project Plan 3  8   

Licencia Project Plan 1  12   

Licencia Visio Plan 2  5   

Licencia Microsoft Power 

Apps Per user plan 

 10   

Licencia Microsoft Power 

Apps Per app plan 

 50   

Celková cena za určený počet za všetky položky spolu   

 
 
 
V Ostrave  dňa 22.9.2022  
 
 
 meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 

XEVOS Solutions s.r.o. 
     Tomáš Widomski, v.r. 

                      konateľ  
 


