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ÚV SR 1279/2022 
 

Kúpna zmluva 
uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a 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“)  
 

(ďalej len „zmluva“) 
 
 
Kupujúci:    Úrad vlády Slovenskej republiky  
Sídlo:     Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava  
IČO:     00 151 513 
DIČ:        2020845057 
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
IBAN:     SK96 8180 0000 0070 0006 0195 
     SK86 8180 0000 0070 0030 4524 
V zastúpení:    Július Jakab 
     vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky  
 
(ďalej len „Kupujúci“) 
 
a 
 
Predávajúci:    ANECT a.s.  
Sídlo:     Jarošova 1, 831 03 Bratislava   
IČO:     35 787 546   
DIČ:     2020256579 
Bankové spojenie:   Tatra banka , a.s.   
IBAN:     SK15 1100 0000 0026 2373 0148 
V zastúpení:    Ing. Pavol Valko, predseda predstavenstva 
      
 
(ďalej len „Predávajúci“) 
 
(Predávajúci a Kupujúci ďalej spolu len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „Zmluvná 
strana“) 
 

Článok 1 
Definícia pojmov 

 
Pokiaľ z kontextu v iných ustanoveniach tejto zmluvy nevyplýva inak, majú nasledujúce výrazy 
a pojmy použité v tejto zmluve a jej prílohách nasledovný význam: 
1. Termín plnenia znamená dátum, dokedy má byť Predmet kúpy alebo jeho časť dodaný 

Kupujúcemu. 
2. Preberacie konanie znamená posúdenie súladu dodávaného Predmetu kúpy alebo jeho 

časti a súvisiacich služieb so zmluvou zo strany Predávajúceho, najmä po kvalitatívnej a 
kvantitatívnej stránke. Výsledkom preberacieho konania je písomný preberací protokol o 
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odovzdaní a prevzatí Predmetu kúpy, podpísaný obidvoma Zmluvnými stranami, ktorý je 
dokladom o prevzatí Predmetu kúpy Kupujúcim.   

3. Dokumentáciou sa rozumie prevádzková, konfiguračná, inštalačná a štandardná 
dokumentácia výrobcu k príslušnému tovaru a súvisiacich služieb tvoriacich Predmet kúpy.   

4. Vadou sa rozumie akákoľvek odchýlka tovaru a/ alebo súvisiacich služieb, tvoriacich 
Predmet kúpy, ktoré nie sú v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve, jej 
prílohami a všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami.   

5. Dobou odozvy sa rozumie čas reakcie Predávajúceho na Vadu od jej nahlásenia 
Kupujúcim. 

6. Dobou na nápravu sa rozumie čas od doby nahlásenia Vady Kupujúcim Predávajúcemu 
do doby jej odstránenia Predávajúcim. 

7. Zodpovedný zástupca Predávajúceho je osoba určená Predávajúcim, ktorá je oprávnená 
odovzdať Predmet kúpy Kupujúcemu, podpísať preberací protokol, ktorá riadi práce 
na dodávke tovaru a služieb súvisiacimi s Predmetom kúpy a zároveň ktorá je zodpovedná 
za aktívnu spoluprácu Predávajúceho s Kupujúcim, za detailné plánovanie, koordináciu a 
kontrolu všetkých činností vykonávaných v rámci realizácie dodávky Predmetu kúpy.  

8. Zodpovedný zástupca Kupujúceho je osoba určená Kupujúcim, ktorá je oprávnená 
prevziať Predmet kúpy od Predávajúceho, podpísať preberací protokol, a ktorá je 
zodpovedná za zabezpečenie zdrojov a kapacít Kupujúceho potrebných pre prevzatie 
Predmetu kúpy, a zároveň je zodpovedná za aktívnu spoluprácu Kupujúceho s 
Predávajúcim. 

9. Technická špecifikácia je popis požiadaviek kladených na tovar a súvisiace služby, 
tvoriace Predmet kúpy. 

10. Miestom plnenia zmluvy je Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 
Bratislava. 

 
Článok 2 

Predmet zmluvy 
 

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok splnenia podmienok vo výzve na 
predkladanie ponúk (ďalej len „výzva“) v rámci dynamického nákupného systému: „DNS 
Nákup sieťovej infraštruktúry“ (ďalej len „DNS“) verejného obstarávania na predmet 
zákazky „Hardware a software podpora/CISCO SUPPORT“, ktoré realizoval Kupujúci 
podľa § 58 až § 61 Zákona o verejnom obstarávaní. 

2. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností v súvislosti so záväzkom 
Predávajúceho dodať za podmienok dohodnutých v tejto zmluve Kupujúcemu Predmet 
kúpy špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto zmluvy, vrátane poskytnutia súvisiacich služieb, do 
miesta plnenia zmluvy v požadovanom množstve jednotlivých položiek a kvalite bližšie 
špecifikovanými v tejto zmluve a jej prílohách, previesť na Kupujúceho vlastnícke právo 
(ďalej ako „Predmet kúpy“) a v súvislosti so záväzkom Kupujúceho zaplatiť 
Predávajúcemu kúpnu cenu v zmysle tejto zmluvy. 

 
Článok 3 

Dodacie podmienky, termín, miesto 
 
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu Predmet kúpy najneskôr do 14 kalendárnych 

dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy (Termín plnenia).  
2. Predmet kúpy musí byť nový, nepoužitý, nepoškodený, v bezchybnom stave, 

nevystavovaný, v originálnom balení, s požadovanými vlastnosťami, s príslušnou 
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dokumentáciou (záručný list a pod.) v slovenskom alebo českom jazyku. Nemôže sa jednať 
o repasovaný alebo inak renovovaný, reklamovaný tovar a pod. 

3. Predávajúci je oprávnený v rámci Termínu plnenia, po predchádzajúcej písomnej dohode 
s Kupujúcim, doručiť Predmet kúpy aj po častiach. 

4. Predávajúci je povinný oznámiť Kupujúcemu Termín plnenia Predmetu kúpy minimálne 1 
deň pred zamýšľaným termínom dodania Predmetu kúpy alebo jeho časti. Termín plnenia 
je možné zmeniť len po vzájomnej písomnej dohode Zmluvných strán.  

5. Predávajúci je povinný Predmet kúpy doručiť Kupujúcemu v Mieste plnenia zmluvy.  
Kupujúci si vyhradzuje právo zmeniť Miesto plnenia zmluvy, pričom túto zmenu oznámi 
Predávajúcemu najneskôr dva dni pred oznámeným Termínom plnenia podľa ods. 4 tohto 
článku zmluvy. 

6. Predávajúci sa zaväzuje dodať Predmet kúpy v pracovnej dobe Kupujúceho, t. j. počas 
pracovných dní od 8:30 hod. do 14:30 hod. 

7. Predmet kúpy sa považuje za dodaný podpísaním preberacieho protokolu o odovzdaní 
a prevzatí Predmetu kúpy.  

8. V prípade dodania Predmetu kúpy po častiach prebehne Preberacie konanie iba v rozsahu 
dodávanej časti.   

9. Zodpovedným zástupcom Kupujúceho je ,  
. Zodpovedným zástupcom Predávajúceho je , Key 

Account Manager, e-mail: . 
10. Predávajúci je povinný vyhotoviť príslušný preberací protokol o odovzdaní a prevzatí 

Predmetu kúpy a predložiť ho Kupujúcemu na schválenie. Predávajúci je povinný 
preberací protokol o odovzdaní a prevzatí Predmetu kúpy vyhotoviť v troch origináloch, 
pričom každá zo Zmluvných strán obdrží jeden originál preberacieho protokolu a jeden 
originál preberacieho protokolu bude tvoriť prílohu faktúry (daňového dokladu). 

11. Pri nedodržaní odberu predpokladaného množstva Predmetu kúpy Kupujúcim, Predávajúci 
nemá nárok na náhradu škody. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia § 421 
Obchodného zákonníka sa na predpokladané množstvo Predmetu kúpy v zmysle zmluvy 
nevzťahujú. 

12. Ak Predávajúci nedodá Kupujúcemu Predmet kúpy alebo jeho časť v Termíne plnenia, 
takéto konanie sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a zakladá právo Kupujúceho na 
odstúpenie od zmluvy. 

13. Predávajúci sa zaväzuje dodať Predmet kúpy Kupujúcemu v rozsahu, množstve a v kvalite 
podľa tejto zmluvy, inak je Kupujúci oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. 

14. Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu Predmet kúpy, ktorý spĺňa Technickú 
špecifikáciu podľa príloh tejto zmluvy, bez faktických a právnych vád, inak je Kupujúci 
oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. 

15. Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať Predmet kúpy alebo jeho časť, ak tento 
svojimi vlastnosťami, resp. kvalitou, alebo špecifikáciou nezodpovedá podmienkam 
dohodnutým v tejto zmluve, prílohách, v jeho podrobnej špecifikácii odsúhlasenej 
Predávajúcim pri podpise tejto zmluvy, v príslušných právnych predpisoch a technických 
normách. 

 
Článok 4 

Kúpna cena, platobné podmienky a prevod vlastníckeho práva k Predmetu kúpy  
 
1. Jednotkové ceny za Predmet kúpy uvedené v prílohe č. 1 zmluvy sú stanovené v zmysle 

§ 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva 
financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov. 
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2. Jednotkové ceny Predmetu kúpy sú maximálne a nie je možné ich navyšovať.  
3. Kúpna cena je dohodnutá ako maximálna a konečná, vrátane montáže, inštalácie, 

vynesenia, balenia a dopravy Predmetu kúpy, odvozu a likvidácie vzniknutého odpadu, 
dane z pridanej hodnoty, ciel alebo akýchkoľvek iných poplatkov. Pre vylúčenie 
akýchkoľvek pochybností platí, že dohodnutá kúpna cena zahŕňa všetky náklady 
Predávajúceho vynaložené v súvislosti s plnením predmetu podľa tejto zmluvy, a to aj tie, 
ktoré nie sú v zmluve explicitne uvedené. 

4. Celková cena za Predmet kúpy je daná súčtom jednotkových cien tovarov a ich skutočných 
množstiev: 
Cena v EUR bez DPH  9 745,25 EUR (slovom  deväťtisíc sedemstoštyridsaťpäť Eur 
dvadsaťpäť centov) 
DPH 20%               1 949,05 EUR (slovom jedentisíc deväťstoštyridsaťdeväť Eur 
päť centov ) 
Cena v EUR s DPH         11 694,30 EUR (slovom jedenásťtisíc šesťstodeväťdesiatštyri 
Eur tridsať centov ) 
(ďalej len „kúpna cena“).  

5. Ak je Predávajúci osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, bude k cene bez DPH 
podľa ods. 4 tohto článku zmluvy účtovaná aj daň z pridanej hodnoty v súlade s príslušnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v deň vzniku daňovej 
povinnosti a Kupujúci sa zaväzuje uhradiť ju spolu s cenou. Pre vylúčenie pochybností 
platí, že pokiaľ Predávajúci v čase uzavretia tejto zmluvy nebol osobou registrovanou pre 
daň z pridanej hodnoty, nie je oprávnený k cene bez DPH neskôr navyše účtovať DPH a 
„Cena bez DPH“ je v takomto prípade považovaná za cenu konečnú.  

6. Predávajúci má nárok na zaplatenie kúpnej ceny len za Predmet kúpy, resp. jeho časť, ktorý 
bol skutočne dodaný a prevzatý Kupujúcim. 

7. Kupujúci uhradí Predávajúcemu kúpnu cenu po riadnom a včasnom dodaní Predmetu kúpy 
zo strany Predávajúceho formou bezhotovostného prevodu, bez poskytnutia preddavku. 
Kúpna cena bude Kupujúcim uhradená na základe doručenej faktúry vystavenej 
Predávajúcim so splatnosťou 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Kupujúcemu. 
Prílohou faktúry musí byť obidvoma Zmluvnými stranami podpísaný preberací protokol 
o odovzdaní a prevzatí Predmetu kúpy. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle § 74 
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
V prípade, že faktúra nebude obsahovať zákonom predpísané náležitosti alebo bude 
obsahovať chybné údaje, je Kupujúci oprávnený vrátiť ju Predávajúcemu na doplnenie 
alebo opravu. V takomto prípade začne plynúť nová lehota splatnosti faktúry po doručení 
opravenej alebo doplnenej faktúry Kupujúcemu. 

8. Kupujúci uhradí Predávajúcemu kúpnu cenu na bankový účet Predávajúceho uvedený 
v záhlaví tejto zmluvy. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom jej odpísania 
z bankového účtu Kupujúceho v prospech bankového účtu Predávajúceho. 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpnu cenu je možné meniť iba písomným dodatkom k tejto 
zmluve a to iba v prípade zmeny sadzby DPH počas trvania zmluvy alebo nedodania 
niektorej časti Predmetu kúpy zo strany Predávajúceho, v zmysle jednotkových cien 
uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy, po vzájomnej dohode Zmluvných strán; v tomto 
prípade budú tieto tovary z kúpnej ceny odpočítané, a to vo výške podľa jednotkových cien 
uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy.  

 
Článok 5 

Záručné podmienky, zodpovednosť za Vady, zmluvné pokuty 
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1. Predávajúci zodpovedá za to, že Predmet kúpy bude certifikovaný a schválený na dovoz a 
predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude mať vlastnosti 
dohodnuté v tejto zmluve a jej prílohách. 

2. Záručná doba na Predmet kúpy je minimálne 36 mesiacov odo dňa dodania celého 
Predmetu kúpy. Dátum dodania celého Predmetu kúpy bude dátumom uvedeným 
v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí Predmetu kúpy. V prípade, ak sa Predmet 
kúpy bude dodávať po častiach, záručná doba je minimálne 36 mesiacov od podpisu 
preberacieho protokolu na konkrétnu dodanú časť Predmetu kúpy.  

3. Počas záručnej doby má Predávajúci povinnosť bezplatne odstrániť Vady Predmetu kúpy 
a poskytnúť bezplatný servis Predmetu kúpy. Na tieto účely je Predávajúci v súčinnosti s 
Kupujúcim povinný vykonať registráciu/prihlásenie záruky a servisnej podpory u výrobcu, 
alebo výrobcom definovaného servisného partnera (autorizovaný servis).  

4. V prípade potreby odstránenia Vady/ poruchy Predmetu kúpy mimo miesta inštalácie, 
Predávajúci znáša všetky náklady s tým spojené (napr. doprava). 

5. Predávajúci zodpovedá za Vady, ktoré má Predmet kúpy v okamihu, keď prechádza 
nebezpečenstvo škody na Predmete kúpy na Kupujúceho, aj keď sa Vada stane zjavnou až 
po tomto čase. Predávajúci zodpovedá taktiež za akúkoľvek Vadu, ktorá vznikne po 
uvedenej dobe, ak je spôsobená porušením povinností Predávajúceho podľa tejto zmluvy. 

6. Predávajúci sa zaväzuje reagovať najneskôr do 4 hodín od oznámenia Vady Kupujúcim 
(Doba odozvy). Predávajúci sa zaväzuje, že s odstraňovaním Vád Predmetu kúpy začne 
najneskôr nasledujúci pracovný deň (Doba na nápravu) po oznámení Vady Kupujúcim v 
mieste inštalácie.  

7. Kupujúci sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu Vady Predmetu kúpy uplatní 
u Predávajúceho bezodkladne po jej zistení, najneskôr do 14 pracovných dní. Kupujúci 
nahlási Vadu Predávajúcemu vždy písomne. V prípade ak Kupujúci nahlási Vadu 
Predmetu kúpy Predávajúcemu telefonicky, následne hlásené skutočnosti potvrdí e-
mailom. Predávajúci uvedie kontaktné údaje osoby (meno, e-mailová adresa, tel. kontakt) 
určenej pre nahlasovania Vád, pričom ich je povinný udržiavať aktuálne počas doby trvania 
zmluvy a záručnej doby.  

8. Ak je Predávajúci v omeškaní s riadnym (množstvo a/ alebo akosť) dodaním Predmetu 
kúpy a to čo i len v časti, má Kupujúci právo uplatniť si voči nemu zmluvnú pokutu vo 
výške 1 % z celkovej kúpnej ceny za každý, aj začatý deň omeškania.  

9. V prípade omeškania Predávajúceho so splnením záväzku odstrániť Vady Predmetu kúpy 
v lehote podľa čl. 5 ods. 6 tejto zmluvy, má Kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 
200 eur (slovom: dvesto eur) a to za každý, aj začatý deň omeškania; zaplatením zmluvnej 
pokuty nie je dotknutá povinnosť Predávajúceho odstrániť Vady Predmetu kúpy.  

10. Ak Predávajúci dodá Predmet kúpy s Vadami, okrem nárokov z vád tovaru upravených v 
§ 436 Obchodného zákonníka, je Kupujúci oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 
0,5 % z kúpnej ceny vadného plnenia; tým nie je dotknuté právo Kupujúceho neprevziať 
vadné plnenie.   

11. V prípade porušenia akejkoľvek inej povinnosti Kupujúceho ako je uvedená v ods. 8 až 10 
tohto článku zmluvy (najmä neposkytnutie služieb a pod.), alebo v prípade, ak sa 
akékoľvek vyhlásenie Predávajúceho ukáže nepravdivým, má Kupujúci nárok na zmluvnú 
pokutu vo výške 5% z kúpnej ceny.  

12. Uhradením zmluvnej pokuty podľa tohto článku zmluvy nezaniká nárok Kupujúceho na 
náhradu škody v celom rozsahu. Zodpovednosť za škodu a povinnosť na náhradu škody sa 
bude riadiť a spravovať príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

13. Splnením záväzku Predávajúceho zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu nezaniká 
povinnosť Predávajúceho dodať Predmet kúpy, resp. splniť si inú zmluvnú alebo zákonnú 
povinnosť. 
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14. V prípade omeškania Kupujúceho s plnením podľa článku 4 ods. 7 zmluvy je Predávajúci 
oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z dlžnej sumy za každý, aj začatý 
deň omeškania. 

 
 

Článok 6 
Práva a povinnosti Zmluvných strán 

 
1. Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu všetky informácie, ktoré sú nevyhnutné pre 

riadne plnenie jeho záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy a z povahy ktorých vyplýva, že 
ich má poskytnúť Kupujúci. 

2. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať Kupujúcemu spolu s Predmetom kúpy všetku potrebnú 
Dokumentáciu, ktorá sa na Predmet kúpy vzťahuje a je potrebná na jeho prevzatie 
a užívanie, a to najmä návod na obsluhu. 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov 
z tejto zmluvy a navzájom si budú oznamovať všetky okolnosti a informácie, ktoré môžu 
mať vplyv na plnenie zmluvy.  

4. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s Kupujúcim bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých 
otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť proces dodania dohodnutého Predmetu kúpy 
a že bude Kupujúcemu oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť dohodnutý 
Termín plnenia Predmetu kúpy v zmysle zmluvy. 

5. Predávajúci sa zaväzuje, že zabezpečí ochranu Predmetu kúpy pred jeho poškodením alebo 
zničením najmä tak, že Predmet kúpy vhodným spôsobom zabalí. V prípade porušenia tejto 
povinnosti zodpovedá Predávajúci za Vady Predmetu kúpy, ktoré vzniknú porušením 
povinnosti náležite ochrániť Predmet kúpy pred jeho poškodením alebo zničením. 

6. Predávajúci sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu 
trvania tejto zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“). Predávajúci sa 
zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod 
Zákona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapísaní v registri partnerov 
verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva 
zo Zákona o registri partnerov verejného sektora. Predávajúci je povinný na požiadanie 
Kupujúceho predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi.  

7. Predávajúci urobí všetky potrebné opatrenia na to, aby v súvislosti s plnením predmetu 
zmluvy na pracovisku Kupujúceho alebo na Mieste plnenia zmluvy zaistil bezpečnosť 
svojich zamestnancov (iných osôb), ako i bezpečnosť zamestnancov Kupujúceho. 

8. Predávajúci a ním poverené osoby sa zaväzujú dodržiavať všeobecne záväzné právne 
predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany (ďalej 
len „BOZP a PO“); dodržiavať zásady prevencie a ostatné predpisy súvisiace so zásadami 
bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci a zásadami bezpečného správania sa 
na Mieste plnenia zmluvy, dodržiavať určené pracovné postupy a interné pokyny 
Kupujúceho (inej osoby na Mieste plnenia zmluvy) na zaistenie BOZP a PO, s ktorými boli 
preukázateľne oboznámení. Pri ich dodržiavaní budú postupovať s odbornou 
starostlivosťou. Predávajúci sa zaväzuje vykonávať iba práce, obsluhovať iba stroje a 
zariadenia a používať iba látky, ktoré sú určené špecifikáciou predmetu zmluvy, a ktoré 
neohrozujú žiadne fyzické osoby (prípadne majetok), a ktoré mohol rozpoznať pri 
vynaložení odbornej starostlivosti a/ alebo sú obvykle používané pri plnení podobných 
povinností Kupujúceho v oblasti plnenia zmluvy. V súvislosti s plnením zmluvy sa 
Predávajúci zaväzuje náležite inštalovať, používať a udržiavať bezpečnostné a ochranné 
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zariadenia nevyhnutné pre ochranu fyzických osôb, s ktorými ho Kupujúci alebo iný 
subjekt na Mieste plnenia zmluvy vopred preukázateľne oboznámil. Ďalej sa Predávajúci 
zaväzuje plniť zmluvu iba zamestnancami a osobami konajúcimi v jeho mene, ktorým bol 
udelený súhlas na vstup do objektov súvisiacich s plnením zmluvy. Predávajúci môže 
pristúpiť k plneniu zmluvy až po absolvovaní školenia BOZP a PO jeho zamestnancov 
alebo osôb konajúcich v jeho mene v rozsahu vyplývajúcom pre Predávajúceho zo 
všeobecne záväzných právnych predpisov. Predávajúci je povinný zabezpečiť pohyb 
svojich zamestnancov a ďalších osôb konajúcich v jeho mene len na pracoviskách 
a priestoroch súvisiacich s plnením tejto zmluvy. 

9. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov 
alebo i spôsobu ich konania za Zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi 
Zmluvná strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto 
skutočnosť druhej Zmluvnej strane, a to bez zbytočného odkladu, inak povinná Zmluvná 
strana zodpovedá za všetky prípadne vzniknuté škody. 

 
Článok 7 

Nadobudnutie vlastníckeho práva a nebezpečenstvo škody na Predmete kúpy 
 

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Predmetu kúpy okamihom podpisu preberacieho 
protokolu o odovzdaní a prevzatí Predmetu kúpy. 

2. Nebezpečenstvo škody na Predmete kúpy prechádza na Kupujúceho v okamihu, keď 
prevezme Predmet kúpy alebo jeho časť od Predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, 
v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s Predmetom kúpy a Kupujúci poruší zmluvu 
tým, že Predmet kúpy neprevezme. 

 
Článok 8 

Trvanie a ukončenie zmluvy 
 
1. Zmluva zaniká splnením všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich. Záväzok Predávajúceho 

dodať Predmet kúpy Kupujúcemu sa považuje za splnený podpísaním preberacieho 
protokolu o odovzdaní a prevzatí Predmetu kúpy, resp. podpísaním záverečného 
preberacieho protokolu ak sa Predmet kúpy dodáva po častiach, ktorý neobsahuje žiadne 
výhrady zo strany Kupujúceho. 

2. Túto zmluvu je možné ukončiť: 
a) písomnou dohodou Zmluvných strán, 
b) písomnou výpoveďou zo strany Kupujúceho, a to aj bez uvedenia dôvodu, až do 

riadneho dodania Predmetu kúpy; výpovedná doba je 5 (päť) kalendárnych dní a začína 
plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola písomná výpoveď doručená 
Predávajúcemu, 

c) písomným odstúpením od zmluvy. 
3. V prípade zániku zmluvy dohodou Zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto 

dohode. V dohode sa upravia aj vzájomné nároky Zmluvných strán vzniknuté z plnenia 
zmluvných povinností alebo z ich porušenia ku dňu zániku zmluvy dohodou. 

4. Na účely tejto zmluvy sa podstatným porušením zmluvy rozumie: 
a) porušenie ktoréhokoľvek záväzku Predávajúceho podľa čl.  6, 8 a 9 tejto zmluvy, 
b) omeškania Predávajúceho so splnením záväzku odstrániť Vady Predmetu kúpy v lehote 

podľa čl. 5 ods. 6 tejto zmluvy, 
c) porušenie záväzku Predávajúceho podľa čl. 3 ods. 12 tejto zmluvy,  
d) iné porušenie záväzku Predávajúceho, ktoré sa za podstatné považuje v zmysle tejto 

zmluvy, 
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e) porušenie záväzku Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu v lehote splatnosti faktúry podľa čl. 
4 ods. 7 tejto zmluvy, 

f) iné porušenie záväzku Zmluvnej strany, ktoré sa za podstatné považuje v zmysle 
zákona. 

 
5. Kupujúci má právo odstúpiť od tejto zmluvy aj:   

a) ak Predávajúci vstúpil do likvidácie,  
b) ak je voči Predávajúcemu vedený výkon rozhodnutia (napr. podľa zákona 

č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o 
zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov alebo zákona 
Slovenskej národnej rady č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a pod.), 

c) je voči Predávajúcemu vedené konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie, je 
v konkurze, v reštrukturalizácii alebo bol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie 
konkurzu pre nedostatok majetku a to dňom účinnosti takejto skutočnosti. 

6. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť druhej Zmluvnej strane 
doručené. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia odstúpenia druhej Zmluvnej 
strane. 
 

Článok 9 
Využitie subdodávateľov 

 
1. Predávajúci predkladá v prílohe č. 3 k tejto zmluve zoznam všetkých svojich 

subdodávateľov (ak sa uplatňuje) v rozsahu IČO, obchodné meno, sídlo a predmet 
subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno 
a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Až do splnenia predmetu tejto zmluvy je 
Predávajúci povinný písomne oznámiť Kupujúcemu akúkoľvek zmenu údajov 
o subdodávateľovi.  

2. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek 
subdodávateľa a to za predpokladu, že nový subdodávateľ disponuje oprávnením na 
príslušné plnenie zmluvy podľa § 32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní, ako aj spĺňa 
povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto 
subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Najneskôr sedem dní pred prijatím subdodávky od 
nového subdodávateľa, alebo od uzatvorenia zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom 
(podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr), je Predávajúci povinný písomne oznámiť 
Kupujúcemu údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového 
subdodávateľa podľa ods. 1 tohto článku zmluvy a zároveň predložiť Kupujúcemu doklad 
preukazujúci, že nový subdodávateľ spĺňa podmienku účasti osobného postavenia podľa § 
32 ods. 1 písm. e) Zákona o verejnom obstarávaní pre daný predmet subdodávky. Až do 
splnenia tejto zmluvy je Predávajúci povinný písomne oznámiť Kupujúcemu akúkoľvek 
zmenu údajov o novom subdodávateľovi. 

3. Predávajúci zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby 
plnenie realizované na základe zmluvy realizoval sám. Predávajúci je povinný vyberať 
subdodávateľa s odbornou starostlivosťou a zodpovedá za vykonané činnosti/ plnenia na 
základe zmluvy o subdodávke. Predávajúci je povinný každú zmluvu o subdodávke 
uzatvoriť v písomnej forme. 

4. V prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti zo strany Predávajúceho alebo jeho 
subdodávateľov podľa tohto článku zmluvy a z toho vyplývajúcej sankcie uloženej zo 
strany orgánu štátnej správy a/ alebo akéhokoľvek iného subjektu, z dôvodu porušenia 
povinnosti Predávajúceho alebo jeho subdodávateľa, uhradenú Kupujúcim, zaväzuje sa 
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Predávajúci uhradiť Kupujúcemu túto sankciu v plnej výške najneskôr do 3 dní odo dňa 
doručenia písomnej výzvy od Kupujúceho. O skutočnosti, že sa takéto konanie začalo, 
Kupujúci bude informovať Predávajúceho, aby mal možnosť sa ku konaniu vyjadriť. 

5. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich 
zmeny, má Kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z kúpnej ceny za každé 
porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností, a to aj opakovane.  

 
Článok 10 

Ochrana dôverných informácií 
 

1. Za dôvernú informáciu budú Zmluvné strany na účely tejto zmluvy považovať akýkoľvek 
údaj, podklad, poznatok, dokument, alebo akúkoľvek inú informáciu, bez ohľadu na formu 
jej zachytenia, s výnimkami uvedenými v ods. 2 tohto článku zmluvy: 
a) ktorá sa týka Zmluvnej strany (najmä informácie o jej činnosti, štruktúre, hospodárskych 

výsledkoch, finančné, štatistické a účtovné informácie, informácie o jej majetku, aktívach 
a pasívach, pohľadávkach a záväzkoch, informácie o jej technickom a programovom 
vybavení, know-how, hodnotiace štúdie a správy, podnikateľské stratégie a plány, 
informácie týkajúce sa predmetov chránených právom priemyselného alebo iného 
duševného vlastníctva Zmluvnej strany, 

b) ktorá sa týka zamestnancov a obchodných partnerov Zmluvných strán, 
c) ktorá sa týka zmluvných vzťahov Zmluvných strán, 
d) ktorá je výslovne Zmluvnou stranou označená ako „dôverná“, „utajená“, „chránená 

zákonom“ alebo iným obdobným označením, a to od okamihu oznámenia tejto 
skutočnosti druhej Zmluvnej strane, alebo  

e) pre ktorú je stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky 
osobitný režim nakladania (najmä obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, 
telekomunikačné tajomstvo, daňové tajomstvo, osobné údaje a utajované skutočnosti). 

2. Dôverné informácie nie sú informácie, ktoré: 
a) boli alebo sú preukázateľne sprístupnené, zverejnené alebo poskytnuté Zmluvnou 

stranou, ktorej sa tieto informácie týkajú tretej osobe bez záväzku mlčanlivosti pred 
uzavretím zmluvy,  

b) sa preukázateľne stanú všeobecne známymi a verejne dostupnými po uzavretí tejto 
zmluvy z iného dôvodu ako z dôvodu porušenia záväzku mlčanlivosti podľa tohto článku 
zmluvy, 

c) boli preukázateľne vytvorené, vyvinuté či získané samostatne druhou Zmluvnou stranou, 
od tretej strany, ktorá ich legitímne získala alebo vyvinula a ktorá nie je viazaná 
povinnosťou mlčanlivosti ohľadom nej. 

3. Zmluvné strany sú povinné zaistiť ochranu, utajenie a mlčanlivosť ohľadom dôverných 
informácií spôsobom obvyklým pre ochranu, zabezpečenie mlčanlivosti a utajovanie 
takýchto vlastných dôverných informácií. Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť ochranu a 
utajenie dôverných informácií aj zo strany svojich zamestnancov, zástupcov, ako aj iných 
spolupracujúcich tretích strán, ak im takéto informácie boli poskytnuté. 

4. Dôverné informácie poskytnuté, odovzdané, oznámené, sprístupnené alebo akýmkoľvek 
iným spôsobom získané jednou Zmluvnou stranou od druhej Zmluvnej strany na základe 
alebo v akejkoľvek súvislosti so zmluvou, môžu byť použité výhradne na účely plnenia 
zmluvy a v súlade s ustanoveniami zmluvy. 

5. Zmluvné strany sa zaväzujú dôverné informácie, ako aj všetky informácie poskytnuté, 
odovzdané, oznámené, sprístupnené alebo akýmkoľvek iným spôsobom získané Zmluvnými 
stranami na základe zmluvy alebo v akejkoľvek súvislosti so zmluvou udržiavať v tajnosti, 
a zachovávať o nich mlčanlivosť, chrániť ich pred zneužitím, poškodením, zničením, 
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znehodnotením, stratou a odcudzením, a to i po ukončení trvania zmluvy. Zmluvné strany 
sa zaväzujú upovedomiť dotknutú Zmluvnú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez 
zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení dozvedia. 

6. Zmluvná strana nie je oprávnená bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej 
strany dôverné informácie poskytnúť, odovzdať, oznámiť, sprístupniť, zverejniť, 
publikovať, rozširovať, vyzradiť ani použiť inak než na účely zmluvy a to ani po ukončení 
trvania zmluvy, s výnimkou prípadu ich poskytnutia, odovzdania, oznámenia alebo 
sprístupnenia: 
a) odborným poradcom Zmluvnej strany (vrátane právnych, účtovných, daňových a iných 

poradcov, alebo audítorov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou povinnosťou 
mlčanlivosti stanovenou alebo uloženou zákonom alebo sú povinní zachovávať 
mlčanlivosť na základe písomnej dohody so Zmluvnou stranou, 

b) subdodávateľom, ak sa subdodávateľ podieľa na plnení zmluvy, a ak je to potrebné pre 
účely plnenia povinností podľa tejto zmluvy, pričom subdodávateľ musí byť viazaný 
minimálne rovnakým rozsahom povinností vo vzťahu k ochrane dôverných informácií, 
ako sú viazané Zmluvné strany podľa tejto zmluvy, 

c) oprávnenej osobe na základe povinnosti ustanovenej zákonom, rozhodnutím súdu, 
prokuratúry, zmluvou alebo na ich základe, alebo rozhodnutím iného oprávneného orgánu 
verejnej moci v medziach ich právomoci, pričom v tomto prípade Zmluvná strana, ktorá 
je povinná informácie sprístupniť, bezodkladne doručí druhej Zmluvnej strane písomné 
oznámenie o tejto skutočnosti ešte pred sprístupnením týchto informácií. Písomné 
oznámenie sa nevyžaduje v prípade, ak ide o sprístupnenie informácie podľa 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 (ďalej len „zákon o 
slobode informácií“). 

7. Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci pri poskytovaní prístupu verejnosti k informáciám 
o stave a plnení tejto zmluvy, pričom Predávajúci sa zaväzuje neposkytovať informácie 
verejnosti, tlači ani iným médiám. Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o 
otázkach verejnosti alebo médií, a to bezodkladne po ich doručení, pričom akékoľvek 
informácie ohľadne zmluvy alebo v súvislosti s plnením zmluvy, je oprávnený poskytovať 
výlučne Kupujúci. Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby všetky jeho spolupracujúce 
osoby, subdodávatelia a iné osoby podieľajúce sa na plnení zmluvy boli viazaní minimálne 
rovnakým rozsahom povinností vo vzťahu k otázkam verejnosti a médií, ako je viazaný 
Predávajúci podľa tohto odseku. 

 
Článok 11 

Osobitné protikorupčné ustanovenia 
 

1. Pri plnení tejto zmluvy sa Predávajúci zaväzuje dodržiavať platné právne predpisy 
vzťahujúce sa ku korupcii a korupčnému správaniu. 

2. Predávajúci podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že bol oboznámený s Protikorupčnou 
politikou Kupujúceho zverejnenej na webovom sídle Kupujúceho: 
https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/rezortny-protikorupcny-program-uradu-vlady-sr/, jej 
obsahu porozumel a zaväzuje sa ju rešpektovať. 

3. Predávajúci podpisom tejto zmluvy zároveň vyhlasuje, že: 
a) pozná znaky korupcie a korupčného správania, 
b) zdrží sa akejkoľvek formy korupcie a korupčného správania v súvislosti s plnením 

záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, 
c) poskytne súčinnosť v prípade posudzovania podozrenia z korupcie alebo korupčného 

správania, 
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d) zdrží sa akýchkoľvek foriem korupcie súvisiacich s plnením predmetu zmluvy alebo 
záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, ktorú plánuje, alebo ktorú už uzavrel 
s Kupujúcim, 

e) bezodkladne oznámi Kupujúcemu akékoľvek podozrenie z korupcie a poskytne 
súčinnosť pri preskúmavaní tohto oznámenia, 

f) nie je v konflikte záujmov vo vzťahu k zamestnancom Kupujúceho, ktorý by mohol 
ovplyvniť realizáciu predmetu zmluvy s Kupujúcim. 

4. Predávajúci sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje predchádzať korupcii v súvislosti 
s príslušnou transakciou, projektom, činnosťou alebo vzťahom vyplývajúcich z tejto 
zmluvy a to v zmysle prílohy č. 4 tejto zmluvy – Protikorupčná doložka, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.   

5. Túto zmluvu je možné ukončiť aj z dôvodov uvedených v prílohe č. 4 tejto zmluvy – 
Protikorupčná doložka. 

 
Článok 12 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma Zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 

2. Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu v zmysle ustanovenia § 5a ods. 1 zákona o 
slobode informácií a ustanovení § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov. 

3. Táto zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy prevezme 
Kupujúci dva rovnopisy prevezme Predávajúci.  

4. Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní 
písomnou dohodou Zmluvných strán vo forme riadne očíslovaných písomných dodatkov. 

5. Všetky oznámenia a písomnosti medzi Zmluvnými stranami, týkajúce sa realizácie 
predmetu Zmluvy, vrátane odstúpenia od tejto Zmluvy a výpovede musia byť vykonané v 
písomnej podobe a druhej Zmluvnej strane doručené buď osobne alebo doporučeným 
listom, či inou formou registrovaného poštového styku na adresu uvedenú v záhlaví tejto 
Zmluvy, alebo do elektronickej schránky v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej 
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak sa Zmluvné strany 
nedohodnú inak. Za doručenie písomnej poštovej zásielky podľa tohto odseku sa považuje 
aj vrátenie tejto zásielky s vyznačením pošty: „neprevzal v odbernej lehote“, alebo vrátenie 
poštovej zásielky s vyznačením pošty: „adresát neznámy“. V prípade oznámenia, výpovede 
alebo odstúpenia doručeného osobne, sa tieto považujú za doručené dňom osobného 
doručenia a to aj v prípade ak adresát odmietne oznámenie, výpoveď alebo odstúpenie 
prevziať. Podanie urobené elektronickou cestou, ak sa Zmluvné strany dohodnú aj na 
elektronickej forme komunikácie na účely plnenia tejto Zmluvy, sa považuje za doručené 
momentom jeho prijatia na elektronickú adresu určenú druhou Zmluvnou stranou. 
Doručovanie podľa zákona o e-Governmente sa spravuje týmto zákonom. 

6. Ak by niektoré z ustanovení tejto zmluvy bolo neplatné, alebo by sa takým stalo neskôr, 
nie je tým dotknutá platnosť ostatných jej ustanovení. V takom prípade Zmluvné strany 
dohodnú náhradnú úpravu, ktorá najviac zodpovedá cieľu sledovanému neplatným 
ustanovením. 

7. Právne vzťahy založené touto zmluvou, ak ich zmluva výslovne neupravuje, sa riadia 
Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska, príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky . 



8. Spory týkajúce sa tejto zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou a 
vzájomným rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto zmluvy sú 
príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky. 

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom sa riadne a podrobne 
oboznámili, pričom všetky ustanovenia zmluvy sú im zrozumiteľné a dostatočne určitým 
spôsobom vyjadmjú slobodnú a vážnu vôľu Zmluvných strán, ktorá nebola prejavená ani 
v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, a že sú oprávnení s predmetom zmluvy 
nakladať a ich spôsobilosť nie je ničím obmedzená, čo Zmluvné strany nižšie potvrdzujú 
svojimi podpismi. 

10. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy súj~j nasledovné prílohy: 

v 

Príloha č. l: Špecifikácia a cena Predmetu kúpy 
Príloha č. 2: Technická špecifikácia 
Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov (aj ak ide o plnenie bez využitia subdodávky) 
Príloha č. 4: Protikompčná doložka 

dňa . v dňa ---- ----

Kupujúci: Predávajúci: 

Úrad vlády Slovenskej 
republiky 

Július Jakab 
vedúci Úradu vlády 

Slovenskej republiky 

Strana 12 z 12 

ANECTa.s. 
Ing. Pavol Valko 

predseda predstavenstva 



Príloha č. l Zmluvy - Špecifikácia a cena Predmetu kúpy 

Cena za MJ 
Definovanie ponúkaného produktu-

P. č. Názov položky predmetu zákazky 
Podrobná technická špecif ikácia 

MJ Množstvo v €bez DPH 
Cena za MJ Názov ponúkaného produktu produktové číslo, resp. internetový 

položky predmetu zákazky v€s DPH odkaz (link) na produkt, opis 
technických parametrov, ap. 

Cisco Support, Typové 

označenie: PRTNR SS 
uvedená v Prílohe č. 4 výzvy ks 40 30,95 € 37,14 € CON-PSRT-C9120AXE 

PRTNR SS 8X5XNBD Cisco Cat alyst 
l 

8X5XNNBD Cisco Catalyst 9120AX Series 

9120AX Series alebo ekvivalent 

Cisco Support, Typové 

označenie: PRTNR SS 
PRTNR SS 8X5XNBD Catalyst 9200L 

2 8X5XNNBD Catalyst 9200L 48- uvedená v Prílohe č. 4 výzvy ks 25 252,05 € 302,46 € CON-PSRT-C9200L4X 

port PoE+, 4 x lOG, Ne alebo 
48-port PoE+, 4 x lOG, Ne 

ekvivalent 

Cisco Support, Typové 

3 
označenie: PRTNR SS 

uvedená v Prílohe č. 4 výzvy ks 2 525,01 € 630,01 € CON-PS RT -C95 Kl6XA 
PRTNR SS 8X5XNBD Catalyst 9500 

8X5XNNBD Catalyst 9500 16- 16-por 

por alebo ekvivalent 

Cisco Support, Typové 

označenie: PRTNR SS 
PRTNR SS 8X5XNBD Cisco Cat alyst 

4 8X5XNNBD Cisco Catalyst 9800- uvedená v Prílohe č. 4 výzvy ks 2 577,99 € 693,59 € CON-PSRT-C9800LFL 

L Wireless Controlle alebo 
9800-L Wireless Controlle 

ekvivalent 



Príloha č. 2 Zmluvy 

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky 
uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom 
návrhu plnenia uchádzača. 

Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality 

Položka č. l: Cisco Support, Typové označenie: PRTNR SS 8X5XNNBD alebo 
ekvivalent 

Počet: 40 

hardware a software podpora v pracovné dni s riešením do dmhého pracovného dňa 
(8x5xNBD) a výmenou zariadenia v garantovanom čase na 12 mesiacov pre prístupový 
bod bezdrôtovej siete (Access Point) C9 120AXI-E v počte 40 ks 

Položka č. 2: Cisco Support, Typové označenie: PRTNR SS 8X5XNNBD alebo 
ekvivalent 

Počet: 25 

hardware a software podpora v pracovné dni s riešením do dmhého pracovného dňa 
(8x5xNBD) a výmenou zariadenia v garantovanom čase na 12 mesiacov pre C9200L-
48P-4X-E v počte 25 ks 

Položka č. 3: Cisco Support, Typové označenie: PRTNR SS 8X5XNNBD alebo 
ekvivalent 

Počet: 2 

hardware a software podpora v pracovné dni s riešením do dmhého pracovného dňa 
(8x5xNBD) a výmenou zariadenia v garantovanom čase na 12 mesiacov pre Cisco 
Catalyst C9500-16X-A v počte 2 ks 

Položka č. 4: Cisco Support, Typové označenie: PRTNR SS 8X5XNNBD alebo 
ekvivalent 

Počet: 2 

hardware a software podpora v pracovné dni s riešením do dmhého pracovného dňa 
(8x5xNBD) a výmenou zariadenia v garantovanom čase na 12 mesiacov pre Cisco 
Catalyst C9800-L-F-K9 v počte 2 ks 



 

Príloha č. 3 zmluvy  

 
 

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV A PODIEL SUBDODÁVOK  
 
 

p.č. Subdodávateľ  Údaje o osobe 
oprávnenej konať 
za subdodávateľa 1 

Predmet subdodávky % podiel 
subdodávok 

1. 
___________    ___________       ___________   ___________ 

2. 
___________    ___________       ___________   ___________ 

3. 
___________    ___________       ___________   ___________ 

..... 
    

 
 
 

 
V Bratislave, dňa 27.12.2022 
 
 

   
Ing. Pavol Valko, predseda predstavenstva 

ANECT a.s. 
 

 

   
 
                                       
 
  

 
1 v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia 



Príloha č. 4 zmluvy  
 
Protikorupčná doložka  
V súvislosti s uzavretím a plnením záväzkov na základe tejto zmluvy sa Predávajúci zaväzuje, 
že: 
a) každá osoba konajúca v jeho mene sa zdrží akejkoľvek činnosti, ktorá má povahu korupcie 

alebo korupčného správania, alebo poskytovania darov ktorémukoľvek zamestnancovi 
alebo štatutárnemu zástupcovi Kupujúceho alebo im spriazneným osobám, alebo osobe 
konajúcej v mene Kupujúceho, s cieľom urýchliť bežné činnosti Kupujúceho alebo 
dojednať výhody pre seba alebo inú osobu, ktorá sa podieľa na uzavretí alebo realizácii 
tejto zmluvy, 

b) v prípade dôvodného podozrenia, že ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba konajúca 
v jeho mene sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľala na korupcii alebo korupčnom 
správaní alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo plnením tejto 
zmluvy alebo prisľúbila, ponúkla alebo poskytla dar alebo inú nenáležitú výhodu, v 
očakávaní výhody pri získavaní, zachovávaní či realizácii zmluvných vzťahov s 
Kupujúcim, Zmluvná strana bezodkladne oznámi túto skutočnosť príslušnému orgánu, 
alebo v prípade pochybnosti o okolnostiach takéhoto dôvodného podozrenia túto 
skutočnosť oznámi na e-mailovú adresu spkkm.opk@vlada.gov.sk, 

c) v prípade, keď ho Kupujúci upozorní, že má dôvodné podozrenie o porušení ktoréhokoľvek 
ustanovenia tejto doložky, je Predávajúci povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pri 
objasňovaní podozrenia, vrátane všetkých potrebných dokumentov. Kupujúci môže prijať 
potrebné opatrenia na ochranu svojho dobrého mena. Neposkytnutie súčinnosti na 
odstránenie tohto dôvodného podozrenia je dôvodom na vypovedanie tejto zmluvy, 

d) v prípade, keď sa preukáže, že Predávajúci sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľal 
na korupcii alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo  plnením tejto 
zmluvy, Kupujúci je oprávnený aj bez predchádzajúceho upozornenia odstúpiť od tejto 
zmluvy s okamžitou platnosťou bez toho, aby Predávajúcemu vznikol akýkoľvek nárok zo 
zodpovednosti za odstúpenie Kupujúceho tejto zmluvy, ak nebolo dohodnuté inak. 
Predávajúci sa zaväzuje, že ak sa preukáže jeho porušenie ustanovení tejto doložky, 
odškodní Kupujúceho v maximálnom možnom rozsahu alebo nahradí náklady vzniknuté 
v súvislosti s porušením tejto protikorupčnej doložky.  

 
Vysvetlenie pojmov:  
Korupciou sa rozumie ponúkanie, sľubovanie, poskytnutie, prijatie alebo požadovanie 
neoprávnenej výhody akejkoľvek majetkovej alebo nemajetkovej hodnoty, konania alebo 
zdržanie sa konania, priamo alebo cez sprostredkovateľa, v súvislosti s obstarávaním veci 
všeobecného záujmu alebo v rozpore s platnými právnymi predpismi, ako aj úplatok alebo 
odmena pre osobu za to, aby konala alebo sa zdržala konania v súvislosti s plnením svojich 
povinností, výkonom právomocí, povolania alebo funkcie. Pod pojmom korupcia sa rozumie aj 
zneužitie moci alebo postavenia vo vlastný prospech alebo v prospech iných osôb. 
Korupčným správaním sa rozumie konanie poškodzujúce verejný záujem, najmä zneužívanie 
moci, právomoci, vplyvu či postavenia, navádzanie na takéto zneužitie, klientelizmus, 
rodinkárstvo, protekcionárstvo, vydieranie, uprednostňovanie osobného záujmu pred verejným 
záujmom pri plnení služobných alebo pracovných úloh, poskytovanie a prijímanie nenáležitých 
výhod bez oprávneného nároku na poskytnutie protislužby (tzv. prikrmovanie), sprenevera 
verejných zdrojov, prejavy, o ktorých je možné odôvodnene predpokladať, že osoba dáva 
najavo svoj úmysel byť účastníkom korupčného vzťahu. 
Spriaznenou osobou sa rozumie blízka osoba podľa § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov; príslušník určitej politickej strany, ktorej je alebo bol 



zamestnanec členom; fyzická osoba, právnická osoba a ich združenie, s ktorým zamestnanec 
udržiava alebo udržiaval obchodné styky, alebo ktorého je alebo bol členom; právnická osoba, 
v ktorej má zamestnanec priamo alebo nepriamo majetkovú účasť alebo osobné prepojenie 
prostredníctvom blízkych osôb; fyzická osoba a právnická osoba, z ktorej činnosti má 
zamestnanec prospech; alebo iná osoba, ktorú zamestnanec pozná na základe predchádzajúcich 
profesijných alebo iných vzťahov a tieto vzťahy medzi zamestnancom a dotknutou osobou 
vzbudzujú oprávnené obavy o nestrannosť zamestnanca. 
Dôvodným podozrením sa rozumie začatie trestného stíhania podľa § 199 zákona č. 301/2005 
Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, resp. podľa § 23 zákona č. 91/2016 Z. z. 
o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
Preukázaním sa rozumie právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu v merite veci. 
 
 



n ÚRADVLÁDY • l SLOVENSKEj REPUBLIKY VEDÚCI 01\AOU VlÁDY SlOVINSW REPUBUKY 
JOLIUS JAICAB l NAMEmESlO&ODY 1 

813 70 BRATISlAVA 

PLNOMOCENSTVO 

Úrad vlády Slovenskej republiky 
so sídlom: Námestie slobody l, 813 70 Bratislava 

IČO: 001 515 13 

12602/50480/2022/LPO 

v mene ktorého koná Ing. Július Jakab, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 
(ďalej aj ako ,.splnomocníte!'") 

týmto splnomocňuje 

Ing. Petra OroUna 
generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky 

Úrad vlády Slovenskej republiky 
Námestie slobody l , 813 70 Bratislava 

osobné číslo: 
(ďalej aj ako ,,splnomocnenec") 

na všetky úkony v mene splnomocnitel'a v rozsahu práv a povinností vedúceho Úradu vlády 
Slovenskej republiky, vrátane podpisovania zmlúv a dokumentov každého typu, s výnimkou 
právnych úkonov spojených s rozhodovaním o rozkladoch a odvolaniach vydaných Úradom vlády 
Slovenskej republiky v správnom konani. 

Splnomocnenec je povinný pri konaní v mene splnomocniteľa postupovať s náležitou odbornou 
starostlivosťou a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej 
republike a internými predpismi Úradu vlády Slovenskej republiky. 

Toto plnomocenstvo je udelené na dobu určitú, a to od 27.12.202' do 30.12.2022. • 

V Bratislave, dňa .. ?.~: .. J.?: .. .?f!?.?.. 

...... Úratá~Slo~enskej~pu~iky 
lu . Július Ja b 

vedúci radu lády Sloven ej publiky 

Plnomocenstvo prijímam vo vyššie uvedenom rozsahu. 

V Bratislave, dňa .. ~.!: ... ~~.' ... ~~ .. 
Ing. Petŕ Orolfn 

generálny riaditel sekcie ekonomiky 
Úrad vlády Slovenskej republiky 

O rod 1/Udy Slovensloj republiky l Nfmestle llobody 1 IU 70 ltltbiiYI f Sl4vcntlc' rOjlubllk• 
ttl.:-t-411 2 209 1S lU l www.lllodo-iov.>l< 




