Rámcová dohoda č. SPF20130730
číslo dohody kupujúceho: 05000/2013-ESPF-GR0030/13.00
podľa zákona č. 25/2006 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 Z. z. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „dohoda“)
Článok I - Účastníci dohody
1) Kupujúci:
Zastúpený:

Slovenský pozemkový fond
Búdkova 36, 817 15 Bratislava
Ing. Gabriela Matečná, generálna riaditeľka
Ing. Róbert Poloni, námestník generálnej riaditeľky

Ďalšie osoby oprávnené konať v súlade s touto dohodou vo veciach realizácie
čiastkovej dohody:
- vo veciach technických: Ing. Roderik Plevka
IČO:
17 335 345
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Číslo účtu:
7000001638 / 8180
Telefón:
+ 421 2 20941236
Fax:
+ 421 2 20941311
(ďalej len „kupujúci“)
2) Predávajúci

exe, spoločnosť s ručením obmedzeným
Slávičie údolie 6, 811 02 Bratislava
Zastúpený:
Peter Čerešník, konateľ spoločnosti
IČO:
17321450
DIČ:
2020299490
RČ DPH:
SK2020299490
Ďalšie osoby oprávnené konať v súlade s touto dohodou vo veciach realizácie
čiastkovej dohody:
- vo veciach obchodných:Ing. Tomáš Mikloš
- vo veciach technických: Ing. Ondrej Varga
Bankové spojenie:
Sberbank Slovensko, a. s.
Číslo účtu:
4000659209/3100
Zapísaný v obchodnom registri: OR Bratislava I, Oddiel: Sro., vložka č. 1186/B
Tel.:
+421 (2) 67296111
Fax:
+421 (2) 67296666
E-mail:
info@exe.sk
(ďalej len „predávajúci“)

Článok II - Úvodné ustanovenia
Účastníci dohody uzatvárajú túto dohodu v súlade s výsledkom verejnej súťaže – „Nákup
licencií Microsoft prostredníctvom licenčného programu Enterprise Agreement a

súvisiacich služieb“ uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania zo dňa 28.06.2013, č.
125/2013, pod značkou 10251 - MST.
1) Predávajúci týmto vyhlasuje, že je spôsobilý dohodu uzatvoriť a plniť záväzky z nej
vyplývajúce. Zároveň v prílohe č. 2 dohody prikladá originál potvrdenia vlastníka
ponúkaných licencií, ktorý preukazuje oprávnenosť dodávať softvér v licenčnom
programe Microsoft Enterprise Agreement.
2) Kupujúci týmto vyhlasuje, že je spôsobilý dohodu uzatvoriť a plniť záväzky z nej
vyplývajúce.
3) Touto dohodu sa stanovuje právny režim kúpy a predaja tovarov so súvisiacimi
službami uvedenými v predmete plnenia dohody a to tak, že tovar a služby sa budú
dodávať na základe vystavených písomných objednávok. V objednávke bude presne
určený počet a druh tovarov, služieb, miesto dodania a ostatné dodacie podmienky
v súlade s dohodou.
4) Písomné objednávky (za písomnú objednávku sa považuje aj objednávka odoslaná
predávajúcemu faxom alebo prostredníctvom elektronickej pošty) bude vystavovať
kupujúci v súlade s ustanovením § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom za
kupujúceho ich bude podpisovať štatutárny zástupca alebo ním poverené osoby.
Predávajúci písomne potvrdí akceptáciu objednávky.
Článok III - Predmet plnenia dohody
1) Predmetom dohody je dodávka licencií predávajúcim prostredníctvom programu
Microsoft Enterprise Agreement (ďalej aj ako „tovary a služby“) v období od
01.11.2013 do 30.09.2016 na základe objednávok kupujúceho a poskytnutie s tým
súvisiacich služieb.
2) Predpokladané množstvo jednotlivých druhov tovarov a služieb je uvedené v Prílohe č.
1 dohody – „Výkaz ocenených položiek“ po realizácii elektronickej aukcie, ktorá tvorí
jej neoddeliteľnú súčasť.
3) Technická špecifikácia predmetu dohody, ktorá je daná minimálnymi technickými
parametrami jednotlivých druhov tovarov a služieb, je uvedená v prílohe č. 1 dohody –
„Výkaz ocenených položiek“ a je jej neoddeliteľnou súčasťou. Jednotlivé tovary
spĺňajú príslušné technické normy platné v SR.
4) Predpokladaný finančný objem predmetu dohody je určený maximálnou hodnotou
196.440,00 EUR bez DPH počas doby platnosti a účinnosti tejto rámcovej dohody.
Kupujúci nie je povinný zakúpiť predpokladané množstvo jednotlivých druhov
tovarov a služieb tvoriacich predmet dohody, ani vyčerpať jeho predpokladaný,
maximálny finančný objem. Celkové zakúpené množstvo predmetu dohody bude
závisieť od finančných možností a konečných potrieb kupujúceho.
5) V objednávkach vystavovaných na základe tejto dohody, budú potreby kupujúceho
spresnené podrobným vymedzením druhu, množstva a technických špecifikácií
predmetu. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť na modifikácii technických
špecifikácií a technickej obmene predmetu plnenia dohody zohľadňujúcej technický
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vývoj, zmeny trhových podmienok, potreby kupujúceho a výhodnosť pre prevádzku
kupujúceho, a to v medziach daných opisom predmetu plnenia dohody. V takomto
prípade bude cena určená podľa čl. IV dohody.
Článok IV - Cena
1) Cena za predmet plnenia dohody musí byť stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky MF SR
č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.
2) Spôsob vytvorenia ceny (cenové pravidlá) je v súlade s § 2 zákona o cenách založený
na cene obchodného alebo sprostredkovateľského výkonu, ekonomicky oprávnených
nákladoch a primeranom zisku.
3) Navrhovaná cena je konečná a musí zahŕňať všetky ekonomicky oprávnené náklady
predávajúceho vynaložené v súvislosti s dodávkou predmetu dohody (náklady za tovar,
na obstaranie tovaru, clo, obeh, dopravu na miesto dodania, poistenie do času prechodu
nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho, obaly, ako aj všetky ďalšie služby
súvisiace s dodávkou uvedené v článku III, iné súvisiace platby, …), vykonania služieb
a primeraný zisk.
4) Predávajúci uvedie v prílohe jednotkové ceny, ceny za predpokladaný počet ks a cenu
za celý predpokladaný rozsah predmetu dohody v eurách v zložení:
4.1.
cena v EUR bez DPH,
4.2.
DPH v EUR,
4.3.
cena v EUR s DPH
5) Dohodnutú cenu je možné, počas platnosti a účinnosti tejto dohody, meniť len na
základe písomného dodatku k rámcovej dohode odsúhlaseného oboma účastníkmi
dohody, a to len v prípade legislatívnych zmien v oblasti daňových, colných, prípadne
iných právnych predpisov ovplyvňujúcich cenotvorbu.
6) Spôsob určenia ceny tovarov a služieb špecifikovaných v objednávkach v súlade
s bodom 5) :
6.1. Predávajúci dodá tovar alebo poskytne služby za ceny, ktoré boli obsiahnuté
v ponuke, alebo maximálne do výšky odporúčaných cien dodávateľov pre danú
kategóriu užívateľov, podľa toho, čo bude pre kupujúceho výhodnejšie. V prípade,
že odporúčané koncové ceny dodávateľov sa nedajú preukázať (neexistujú),
kupujúci môže, ale nie je povinný, akceptovať odporúčané koncové ceny
predávajúceho pre danú kategóriu užívateľov.
6.2. Predávajúci sa zaväzuje, že ceny tovarov, ktoré neboli priamo obsiahnuté v ponuke,
budú dodávané počas platnosti a účinnosti rámcovej dohody v cenovej úrovni
uvedenej v ponuke, resp. v nižšej cene, maximálne však vo výške odporúčaných
koncových cien dodávateľov pre danú kategóriu užívateľov, pokiaľ tieto existujú.
Ak sa odporúčané koncové ceny dodávateľov nedajú preukázať (neexistujú),
kupujúci môže akceptovať navrhované koncové ceny. V prípade, že je
predávajúcim navrhovaná koncová cena z pohľadu kupujúceho neúmerne vysoká,
predávajúci je na požiadanie kupujúceho povinný osloviť ohľadom zistenia
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odporúčanej koncovej ceny minimálne dvoch ďalších distribútorov (ak existujú pre
dané tovary), pričom ako odporúčanú koncovú cenu distribútora bude kupujúci
akceptovať minimálnu cenu zistenú u všetkých oslovených distribútoroch.
6.3. Na základe písomnej požiadavky (za písomnú požiadavku sa považuje aj
požiadavka zaslaná faxom alebo prostredníctvom elektronickej pošty) kupujúceho
je predávajúci povinný požiadať lokálne zastúpenie Microsoftu o zľavu pre
kupujúceho. V prípade, že lokálne zastúpenie vlastníka licencie takúto zľavu
poskytne, predávajúci je povinný ju uplatniť v cene pre kupujúceho.
6.4. Kupujúci si vyhradzuje právo vyžiadať si od predávajúceho potvrdenie Microsoftu
alebo jeho lokálneho zastúpenia o odporúčaných koncových cenách pokiaľ tieto
existujú, resp. potvrdenie distribútora o odporúčaných koncových cenách.
Článok V - Podmienky dodania a prevzatia plnenia
1) Predávajúci je povinný vystaviť na požiadanie kupujúceho cenovú ponuku do 5
pracovných dní, ak nie je dohodnuté inak.
2) Predávajúci minimálne 24 hod. pred dodaním tovaru preukázateľným spôsobom
upozorní kupujúceho na dodávku tovaru, alebo nástupom na poskytnutie služby.
Preukázateľným spôsobom na adrese uvedenej v čl. I upozorní osobu oprávnenú konať
vo veciach technických.
3) Za predávajúceho je za riadne odovzdanie tovaru alebo za poskytnutie služby
zodpovedná osoba oprávnená konať vo veciach technických, uvedená v čl. I, pokiaľ
nie je v objednávke uvedené inak.
4) Tovar a služby za kupujúceho preberá osoba oprávnená konať vo veciach technických,
pokiaľ nie je v objednávke uvedené inak.
5) Lehota dodania tovaru je 14 dní po doručení objednávky, pokiaľ v nej nie je uvedené
inak. Lehota dodania služieb bude určená v objednávke po vzájomnej dohode strán
dohody.
6) Ak predávajúci zistí, že technická špecifikácia v objednávke nemá všetky náležitosti,
resp. má vady (nie je úplná, nie je jednoznačná a pod.) je povinný kupujúceho na túto
skutočnosť písomne upozorniť.
7) Plnenie sa považuje za dodané jeho prevzatím a podpísaním dodacieho listu alebo
výkazu poskytnutých služieb s dátumom, pečiatkou a podpisom zástupcov kupujúceho
a predávajúceho.
8) Kupujúci je povinný oznámiť Predávajúcemu 30 dní pred každým výročím dohody
aktuálny počet prac. staníc, na základe čoho Predávajúci vystaví faktúru licencie nad
rámec počtu uvedeného v Prílohe číslo 1.
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Článok VI - Miesto dodania a preberania tovaru
1) Konkrétne miesta plnenia s presnými adresami, telefónnymi číslami a kontaktnými
osobami budú uvedené v jednotlivých objednávkach.
Článok VII - Platobné podmienky
2) Kupujúci sa zaväzuje za dodané plnenie zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa
článku IV dohody na základe faktúry vystavenej predávajúcim po dodaní tovaru alebo
poskytnutí služby a podpísaní dodacieho listu alebo výkazu poskytnutých služieb
podľa článku V dohody. Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok na
zrealizovanie predmetu plnenia dohody.
3) Každá faktúra bude mať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude
originál dodacieho listu.
4) Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa prevzatia a odsúhlasenia faktúry
kupujúcim. Ak predložená faktúra nebude spĺňať náležitosti podľa bodov 1) a 2) tohto
článku alebo nebude vystavená v súlade s platnou objednávkou, kupujúci ju vráti
v lehote splatnosti predávajúcemu na dopracovanie. Opravená faktúra je splatná do 30
dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.
Článok VIII - Sankcie
1) V prípade nedodržania lehoty plnenia podľa čl. V si kupujúci môže uplatniť voči
predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny omeškaného plnenia za
každý deň omeškania.
2) V prípade omeškania s úhradou faktúry v zmysle ustanovenia čl. VII si predávajúci
môže uplatniť voči kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej
fakturovanej čiastky, a to za každý deň omeškania.
3) Pri odstúpení podľa čl. X dohody je účastník dohody, ktorý od tejto rámcovej dohody
oprávnene odstúpil, oprávnený vymáhať preukázateľne vynaložené náklady vzniknuté
mu v súvislosti s odstúpením.
Článok IX - Vlastnícke právo
1) Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k zakúpeným tovarom v zmysle licenčných
podmienok výrobcu až po uhradení kúpnej ceny podľa čl. VII.
Článok X – Platnosť rámcovej dohody
1) Dohoda sa uzatvára na dobu určitú v trvaní podľa čl. III. bod 1) tejto dohody, t. j. od
01.11.2013 do 30.09.2016
2) Každý z účastníkov dohody je oprávnený okamžite odstúpiť pri podstatnom porušení
zmluvnej povinnosti druhým účastníkom dohody (v zmysle ust. § 345 Obchodného
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zákonníka) , alebo keď sa pre druhého účastníka dohody stalo splnenie podstatných
zmluvných povinností úplne nemožným.
3) Odstúpením od dohody zanikajú všetky práva a povinnosti účastníkov z dohody.
Odstúpenie od dohody sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením
dohody a nároku na zaplatenie nákladov podľa čl. VIII. bod 3. tejto dohody. Účastník
dohody, ktorému pred odstúpením od dohody poskytol plnenie druhý účastník dohody,
toto plnenie vráti, Ak vracia plnenie účastník, ktorý oprávnene odstúpil od dohody, má
nárok na úhradu nákladov s tým spojených.
4) Dohodu je možné ukončiť aj výpoveďou bez uvedenia dôvodu alebo vzájomnou
dohodou účastníkov dohody. Výpovedná doba je v tomto prípade 3 mesiace a začína
plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, v ktorom bola výpoveď doručená
druhému účastníkovi dohody.
Článok XI - Záverečné ustanovenia
1) Dohoda môže byť zmenená a doplňovaná formou číslovaného písomného dodatku
podpísaného obidvoma účastníkmi dohody.
2) Právne vzťahy medzi účastníkmi dohody, neupravené touto dohodou, sa riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi
SR.
3) Na prerokovanie prípadných sporov je určený miestny príslušný súd, v obvode ktorého
sa nachádza sídlo kupujúceho.
4) Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu účastníkmi dohody a účinnosť
v súlade s ust. § 47a Občianskeho zákonníka. Účastníci dohody sa dohodli, že táto
dohoda nadobúda účinnosť od 01.11.2013. Predávajúci týmto vyhlasuje, že súhlasí so
zverejnením tejto dohody v celom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv. Dohoda je
vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých kupujúci dostane štyri a predávajúci
dostane dva rovnopisy.
5) Účastníci dohody vyhlasujú, že si dohodu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu
porozumeli a s ním súhlasili, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
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ZOZNAM PRÍLOH:
Príloha č. 1: vyplnený výkaz ocenených položiek - „zoznam licencií a súvisiacich
služieb - návrh ceny".
Príloha č. 2: Potvrdenie majiteľa licencie, že predávajúci je oprávnený dodávať softvér
výrobcu v licenčnom programe Microsoft Select Plus, t.j., že je predajcom
kategórie Large Account Reseller (LAR) s kompetenciou Gold Volume
Licensing Competency pre územie Slovenskej republiky (budú aktuálne
doplnené)

Príloha č. 3: Podpisovy_formular_ Enterprise Agreement (budú aktuálne doplnené)
Príloha č. 4: MBSA_zmluva (budú aktuálne doplnené)
Príloha č. 5: Zmluva_ Enterprise Agreement (budú aktuálne doplnené)
Príloha č. 6: Registracia_ Enterprise Agreement (budú aktuálne doplnené)
Príloha č. 7: Formulár na výber produktov (budú aktuálne doplnené)

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa .................

Dodávateľ:

Objednávateľ:

..............................................
exe, spoločnosť s ručením obmedzeným
v zast. Peter Čerešník
konateľ

........................................................
Slovenský pozemkový fond
v zast. Ing. Gabriela Matečná
generálna riaditeľka

.........................................................
Ing. Robert Poloni
námestník generálnej riaditeľky
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Príloha č. 1 k Rámcová dohoda č. SPF20130730

Vyplnený výkaz ocenených položiek - „zoznam licencií a
súvisiacich služieb - návrh ceny"

položka

predmet zákazky

predp.
Množstvo

cena za
cena spolu v €
m.j. v € bez
bez DPH
DPH

1

license and software assurance
pack*

280 licencií

285.00

79,800.00

2

upgrade and software assurance
pack**

280 licencií

180.00

50,400.00

3

poradenské služby súvisiace s
dodávkou licencií
inštalácie licencií
školenia k dodaným licenciám

20 človekodní
50 človekodní
50 človekodní

552.00
552.00
552.00

11,040.00
27,600.00
27,600.00

4
5

cena spolu za predmet zákazky aukčný parameter

196,440.00

* CoreCAL ALNG LicSAPk MVL DvcCAL
** WinPro ALNG UpgrdSAPk MVL

V Bratislave dňa 25. septembra 2013

Obchodné meno:
Adresa podnikania:
IČO:

exe, spoločnosť s ručením obmedzeným
Slávičie údolie 6, 811 02 Bratislava
17321450

Meno, pečiatka a podpis osoby oprávnenej konať za predávajúceho:

Peter Čerešník
konateľ spoločnosti
exe, spol. s r.o.
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