Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201911698_Z
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1, 81325 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika
30844789
2020815654
SK2020815654
+421257871226

Dodávateľ:
Obchodné meno:

ELOS Technologies s.r.o.

Sídlo:

Americká 415/36, 12000 Praha 2, Česká republika

IČO:

28327691

DIČ:

CZ28327691

IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

222241238

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Obnovenie podpory produktov RED HAT na 3 roky

Kľúčové slová:

produkty RED HAT

CPV:

72261000-2 - Softvérové podporné služby

Druh/y:

Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Obnovenie podpory produktov RED HAT na 3 roky

Funkcia
Obnovenie podpory produktov RED HAT
Technické vlastnosti

Jednotka

Red Hat Enterprise Linux Server with Smart
Management, Standard (Physical or Virtual) (3YR)
RH00009F3

ks

35

Red Hat Enterprise Linux with Smart Management for
SAP Applications, Premium (Physical or Virtual) (3YR)
RH00154F3

ks

1

Red Hat Enterprise Linux with Smart Management for
SAP Applications, Standard (Physical or Virtual) (3YR)
RH00155F3

ks

2

Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, 64-Core
Standard (3YR) MW0186831F3

ks

1

Red Hat Ansible Tower, Standard (100 Managed Nodes)
(3YR) MCT3299F3

ks

1

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika
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Minimum

Maximum

Presne

Synchronizácia dátumu expirácie podpory (subskripcií)
ku

04.05.2019

Sprístupnenie služby (Red Hat subskripcie) priamo na
účte objednávateľa s požadovaným kódom.

áno

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Dodávateľ sa zaväzuje sprístupniť inštaláciu predmetu zmluvy od 04.05.2019 a poskytovať predmet zmluvy po dobu troch
rokov.
2. Dodávateľ je povinný predložiť do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy písomne v listinnej podobe vlastný
záväzný návrh na plnenie zmluvy s položkovitým rozpisom a s podrobným rozpočtom jednotkových cien, ktorý bude v súlade s
funkčnou a technickou špecifikáciou predmetu zmluvy minimálne v rozsahu: typové označenie, výrobca, podrobná technická
špecifikácia. Vlastný záväzný návrh na plnenie zmluvy podľa predchádzajúcej vety musí byť podpísaný štatutárnym
zástupcom dodávateľa alebo ním poverenou/splnomocnenou osobou.
3. Dodávateľ vyhlasuje, že je zmluvným partnerom výrobcu pre predaj produktov, ktoré sú predmetom plnenia zmluvy na
území Slovenskej republiky. V prípade, ak takéto partnerstvo nie je možné overiť vo verejne publikovanej webovej databáze
partnerov výrobcu pre predaj týchto produktov na území SR, dodávateľ ho predloží objednávateľovi prostredníctvom
elektronickej pošty do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
4. Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru na cenu za predmet zákazky až po sprístupnení inštalácie predmetu plnenia
zákazky objednávateľovi.
5. Dodávateľ, ktorý uvedie na faktúre daň, sa zaväzuje, že odvedie daň správcovi dane v lehote ustanovenej v § 78 ods. 1
zákona o DPH.
6. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto
poskytnutia služby je v SR, tento dodávateľ nebude pri plnení zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však
musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je
zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.
7. Na predmet zákazky objednávateľ neposkytuje žiadne preddavky ani zálohové platby.
8. Dodávateľ sa zaväzuje vysporiadať svoj záväzok na DPH z faktúry voči správcovi dane v zákonom stanovenej lehote. V
prípade nesplnenia tejto povinnosti voči správcovi dane a následného núteného ručenia objednávateľom za túto DPH, sa
dodávateľ zaväzuje z titulu náhrady škody uhradiť objednávateľovi túto DPH v plnej výške do desiatich dní od doručenia jej
vyúčtovania dodávateľovi. Porušenie tejto daňovej povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu je
podstatným porušením zmluvy.
9. Dodávateľ je povinný najneskôr do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy písomne stanoviť oprávnenú osobu
pre účely jednania vo vzájomnom styku zmluvných strán vo veciach podľa tejto zmluvy. Zmena oprávnenej osoby musí byť
zaslaná druhej strane formou doporučeného listu podpísaného štatutárnym orgánom dodávateľa najneskôr 7 pracovných dní
pred vykonaním zmeny.
10. Dodávateľ je povinný najneskôr do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy písomne informovať objednávateľa o
platných telefónnych číslach, faxových číslach, internetových adresách a adresách elektronickej pošty, na ktorých môže
objednávateľ požadovať poskytnutie služieb v zmysle tejto zmluvy. Zmeny uvedených informácií musia byť zaslané druhej
strane formou doporučeného listu podpísaného štatutárnym orgánom dodávateľa najneskôr 7 pracovných dní pred vykonaním
zmien.
11. Dodávateľ je v čase uzavretia zmluvy zapísaný v Registri partnerov verejného sektora vedeného Ministerstvom
spravodlivosti SR, ak jeho plnenia prekračujú zákonom ustanovené finančné limity.
12. Porušenie povinností uvedených v týchto osobitných požiadavkách na plnenie sa považuje za podstatné porušenie zmluvy
zo strany dodávateľa.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika
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3.2

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Bratislava I

Obec:

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Ulica:

I. Karvaša 1

Čas / lehota plnenia zmluvy:
04.05.2019 23:59:00 - 04.05.2022 00:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

kompletný predmet zákazky

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 1.1.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 144 000,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 172 800,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia
5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných
podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto
zmluve neexistujú.

5.4

Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu,
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5

Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 10.04.2019 13:20:01
Objednávateľ:
Národná banka Slovenska
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
ELOS Technologies s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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